
119- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 4. DUBNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl — starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Omluven: Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. V. Vik

Zapisovatel: lng. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.50 hod.

Program jednání:

119.1 Návrh rozpočtového opatření vrozpočtu roku 2017 pro nákup zásahového člunu pro

JSDH - odpa 5512 — požární ochrana. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Na základě

návrhu JSDH a usnesení RMČ Praha-Suchdol č. 118.8 za dne 29. 3. 2017, kterým byl schválen

nákup zásahové lodě pro potřeby požární ochrany, rada schvaluje následující rozpočtové opatření:

odd. § 5512 — požární ochrana a pol. 5137 -— drobný hmotný dl. majetek, ORJ 751, snížit 0 Kč 50.000,-;

odd § 5512 — požární ochrana a poli 5171 — opravy a udržování, ORJ 751, snížit 0 Kč 50.000,-;

odd1§ 5512 — požární ochrana a pol. 6123 — dopravni prostředky, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 100.000,-.

Výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby

zajistil provedeni schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usneseni: 4-0-0

119.2 Žádost__o ukončení nájemní smlouvy č. 32/2008 na pronájem pozemku pod

garáži dohodou ke dni 30. 4. 2017. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí

s ukončením naj. smí. č, 32/2008 s paní __na pronájem pozemku pod garáží

dohodou ke dni 30. 4. 2017. Hlasování o usnesení: 4-0-0

119.3 Vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 1338/9, pozemek pod garáží a části

pozemku parc. č. 1338/1, manipulační plocha, vše k. ú. Suchdol o celkové výměře 41 m2.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada vyhlašuje záměr na pronájem pozemku parc.

č. 1338/9, pozemek pod garáží, ačásti pozemku parc. č. 1338/1, manipulační plocha, vše k. ú.

Suchdol, o celkové výměře 41 rn2 za následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou s

výpovědní lhůtou 3 měsíce; cena za pronájem činí 85 Kč za m2 a rok (cena dle schváleného ceníku

MČ Praha-Suchdol), přednostní pronájem pan _- Rada ukládá starostovi, aby zajistil

vyvěšení záměru na úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 4-0-0

119.4 Vyhodnocení záměru č. 43.2017 na pronájem pozemku parc. č. 6/1 o výměře 53 m2v k. ú.

Suchdol. Návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje

pronájem pozemku parc č. 6/1 o výměře 53 m2 v k. ú. Suchdol,__za následujících

podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; cena za pronájem činí

10.000 Kč za rok za celý pozemek; přednostní pronájem pan __. Rada schvaluje nájemní

smlouvu č. 30/2017 na uvedený pronájem a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování

o usnesení: 4-0—0

119.5 Dopis pani__ksituaci na tržním místě Brandejsovo náměstí. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí stížnost paní _s tím, že stánek s pizzou je na tržním místě

od 1. 4. 2017 nelegálně a majitel byl vyzván kjeho odstranění. Užívání veřejného prostranství na

tržním místě je upraveno vyhláškou hl. m. Prahy.

119.6 Granty na podporu vzdělávání v příspěvkových organizacích. Předkládá: RNDr. L.

Knappová, radní. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení grantové komise schvaluje následující grantové příspěvky ;
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GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠENÍ A MODERNIZACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUKY

PRO ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MĚSTSKOU čÁsrí PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2016

Subjekt Název projektu Schválený příspěvek v Kč

Procházky Prahou
7 500

Mateřská škola K Roztokům Keramika pro všechny 15 000

Plavu, plaveš, plaveme
12 000

Chytrá budka
8 600

Mateřská škola Gagarinova Filmová výchova 2 30 000

Supervize pro pedagogické pracovníky 50 000

Týmová sborovna
62 000

, . . . ,. „ Školnípsycholog
68 250

zak'adn' Skma M'ko'ase A'se Zažít právo jinak - semináře 12 960

Primární prevence pro ll. stupeň 21 690

Konverzace s rodilým mluvčím aj a nj 12 000    
 

Hlasování o usnesení: 4-0-0
.

119.7 Žádost o poskytnuti účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na

realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21. Předkládá: Z. Krumpholcová, referentka kultury.

Usnesení rady: Rada schvaluje podání žádosti o účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního

města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 na projekt Zdravý podzim 5 celkovými

náklady na realizaci projektu ve výši 226.500 Kč avýši požadované dotace 220.500 Kč. Rada

pověřuje starostu podpisem žádosti. Rada ukládá paní Krumpholcové, aby zajistila zaslání žádosti

na MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0—0

119.8 Program 14. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje upravený Program 14. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 4-0-0

119.9 Informace 0 navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 o dotace od hl. m. Prahy.

Předkládá: starosta. Zastupitelstvo hl. rn Prahy svými usneseními č 25/18 a 25/19 ze dne 30. 3. 2017

schválilo poskytnutí následujících dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha-Suchdol:

a) účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 33,933,45 tis. Kč na akci TV Suchdol

„Splašková kanalizace - Budovec lll“ - ponecháni nevyčerpaných účelových prostředků, které byly

poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016;

b) účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 250 tis. Kč na akci Sad čestných občanů

U Kapličky - ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m.

Prahy v roce 2016;

c) účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 3.620,22 tis. Kč na akci Revitalizace

vodoteče Keltů - ponecháni nevyčerpaných účelových prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu

hl. m. Prahy v roce 2016;

d) účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 350 tis. Kč na akci Rekonstrukce

stromořadí K Horoměřicům - ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly poskytnuty

z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016;

e) účelová investiční dotace z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 19.800 tis. Kč na akci ZŠ

Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa a modernizace (rozšíření a modernizace výukových prostor,

rekonstrukce kuchyně, rekonstrukce vzduchotechniky + rekuperace, snížení akust. zátěže v ZŠ,

dokončení rek. oken pův. budovy a obnova fasády pův. budovy)

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí uvedených účelových investičních dotaci do rozpočtu

MČ. Hlasování o usnesení: 4-0-0

119.10 Projektová dokumentace rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ M. Alše. Předkládá: lng. Vik,

zástupce starosty. Usnesení rady: Rada s ohledem na sjednocení projektů a zadávací dokumentace

a následnou současnou realizaci všech strojoven VZT v rámci záměru „ZŠ Mikoláše A/še - rozšíření

kapacit II. etapa a modernizace“ souhlasí s rozšířením předmětu díla na projektovou dokumentaci

rekonstrukce školní kuchyně (smlouva č. 025/2017 se spol. Berot, s.r.o.) o projekt dvou strojoven

vzduchotechniky a navýšením ceny projektové dokumentace 0 27.000 Kč bez DPH na celkovou

cenu díla 379 000 Kč bez DPH. Rada po úpravách souhlasí s předloženým dodatkem č.1 smlouvy

025/2017. Hlasování o usnesení: 4-0-0
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119.11 Zahradní slavnost absolventů a přátel ČZU. Předkládá: starosta Rada bere na vědomí,

že dne 10, 6. 2017 se od 12.00 do 18.00 v areálu ČZU koná Zahradní slavnost absolventů a přátel

ČZU 2017. Městská část nemá kompetenci akci povolit.

119.12 Objednávka dokončení opravy havarijního stavu závěrečného úseku zatrubnění,

vyústění a navazujícího koryta Suchdolského potoka. Petr Kukla PAKK, IČ 13820729.

Předkládá: Ing. M. Novotný, referent ŽP. Usnesení rady: Rada souhlasí sobjednáním dokončení

opravy zatrubnění, vyústění a navazujícího koryta Suchdolského potoka u firmy Petr Kukla PAKK,

V Údolí 40/11, Praha-Suchdol, íČ 13820729, v celkové částce dle nabídkového rozpočtu 53.738 Kč

bez DPH. Rada ukládá Ing. Novotnému vystavit příslušnou objednávku a pověřuje starostu jejím

podpisem. Hlasování o usnesení14—0-0

119.13 Žádost o pronájem místa na Brandejsově náměstí pro prodejní stánek občerstvení -

„celotýdenní“ provoz stánkového prodeje. Předkládá: Ing. M. Novotný, referent ŽP. Usnesení

rady: Rada považuje současný počet stánků, využítí tržních míst a na nich nabízené služby na

Brandejsově náměstí za dostatečné a nepředpokládá nyní jejich další rozšiřování. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

119.14 Odvoz tříděného odpadu. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty, Usnesení rady: Rada

s ohledem na zvýšené množství tříděného odpadu a přeplňování kontejnerů ukládá lng. Novotnému

neprodleně požádat o zvýšení četnosti odvozu tříděného odpadu (hliníkové obaly, plasty, papír) na

vybraných stanovištích, zejména o páteční odvoz plastů a papíru a zvýšení četnosti odvozu skla na

stanovištích v Suchdolské ulici. V souvislosti se zvýšeným nepořádkem v okoli některých stanovišť

ukládá OHSOM zajistit pravidelnou kontrolu stanovišť a prověřit možnost opětovné instalace

kamerového systému vokolí stanoviště kontejnerů a komunitní zahrady. Rada současně děkuje

pracovníkům úklidové čety za obtížný úklid okolí stanovišť, který je komplikován nezodpovědným

odkládánim komunálního (!) odpadu do okolí kontejnerů. Rada dále požaduje zvýšený dohled nad

znečišt'ováním veřejně přístupných ploch ze strany městské policie. Hlasování o usneseni: 4—0-0

119.15 Rozšíření kapacity ČOV Roztoky - pokračování bodu 112.2. Předkládá: lng. Vik, zástupce

starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že obec Statenice neschválila memorandum obcí

ospolečném postupu při rozšíření ČOV Roztoky, schválené usnesením zastupitelstva MČ Praha-

Suchdoí dne 15. 9. 2016, a že tato obec hodlá řešit nedostatek kapacit návrhem vlastní ČOV. Rada

dále bere na vědomí, že byl ze strany města Roztoky předložen návrh dohody vlastníků provozně

souvisejících kanalizací o podmínkách užívání společné ČOV do roku 2026, zatím bez příloh této

dohody. Rada ukládá lng. Vikovi informovat zastupitelstvo městské části o neschválení společného

záměru obcí na rozšíření ČOV a zajistit k návrhu dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací

odborné připomínky. Hlasování o usnesení: 4-0-0

119.16 Granty v oblasti sociální, sportovní činnosti dětí a mládeže, kultury a vzdělávání

a volného času mládeže.

Rada na základě doporučení grantové komise schvaluje následující přidělení finančních prostředků

z grantových programů:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

SO Granty 2017 — Sociální oblast 550 000 Kč 130 000 Kč

Subjekt Částka Název projektu Schválený

příspěvek

1 Penzion Horizont 190 000 Pečovatelská služba 190 000

2 Penzion Horizont 170 000 Denni stacionář 170 000

3 Domov Sedlec SPMP 60 000 Provoz chráněného bydlení DS 60 000

420 000 420 000 Kč

SP Granty 2017 — Sport neziskovky 66 000 Kč 0 Kč

Subjekt Částka Název projektu Schválený

příspěvek

1 MK Rybička — CASD Sedlec 33 000 Léto v pohybu 20 000

2 EWTO Česká republika, 2.5. 22 500 Suchdolské Alšoviny 11 000

3 Centrum péče o děti a rodinu 7 500 Kurzy plavání a vodní záchrany 7 000

4 Centrum péče o děti a rodinu 26 200 Pátek 13. - orientační závod 6 000

5 TJ Slavoj Suchdol 13 600 Dětský den se Slavojem 6 000

6 MS Hubertus 15 000 Dětský den s myslivci 7 000

, 7 SDH Praha 30 000 Soustředění mladých hasičů 0
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Rada bere na vědomí, že grantová komise nedo

U žádosti SP7 — SDH Praha: Soustředění mlad

veřejnost. U žádosti V03 — Šmrhová Michaela: jedunavylet —

v přihlášce uvedené lČ) nejedná o neziskovou organizaci. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.10 hod

Zápis byl vyhotoven dne 4. 4. 2017.
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159 800
66 000 Kč

KU Granty 2017 — Kultura a 50 000 Kč o E
vzdělávání neziskovky

Subjekt Částka Název projektu Schválený

příspěvek
1 MK Rybička — CASD Sedlec 38 000 Podporujeme lidové tradice 35 000
2 Horizont

13 OOO Kulturm’ a společenské akce pro 13 000

seniory

3 Dobří sousedé, z.s. Alena Vlková 8 000 Dobří sousedé 2 000

59 000
50 000 Kč

VO Granty 2017 — Volný čas 25 000 Kč
0 Kč

mládeže - neziskovky

Subjekt Cástka Název projektu Schválený

příspěvek
1 MK Rybička — CASD Sedlec 20 000 Společné zážitky 20 000

SDH Praha
5 000 SDH mladí hasiči 5 000

3 Šmrhová Michaela — 23 080 jedunavylet O
L jedunavylet.cz

48 080
25 000 Kč

poručila příspěvky žádostem z následujících důvodů:

ých hasičů — není splněna podmínka akce pro

se dle dostupných informací (např.


