
ZÁPlsz 96. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 26. ŘÍJNA 2016

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

lng. Věra Štěpánková, MBA — zástupkyně starosty

lng. Václav Vik - zástupce starosty

Omluveni: RNDr. Ludmila Knappová — radní

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé; lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.45 hod.

96.1 Změna čerpání položek rozpočtu r. 2016 v odpa 3113 - základní školy, 3111 — mateřské

školy a 2212 - silnice. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO. Usnesení rady: Rada z důvodů zvýšeného

čerpání na položkách v odpa 2212 — sítnice a 3111 — mateřské školy (financováni drobných oprav

v MS a nákup materiálu-patníky, držáky značek apod.) schvaluje následující rozpočtová opatření

v rozpočtu roku 2016: výdajova' strana: odpa 3113 ~— základní školy a pol. 5171 — opravy a udržování,

ORJ 412 snížit 0 Kč 5.000,-; odpa 3111 — mateřské školy a pol, 5171 — opravy a udržování, ORJ 901

zvýšit 0 Kč 5.000,-; odpa 2212 — silnice 3 pol. 5139 — nákup materiáíu jn., ORJ 354, snížit 0 Kč

60.000,-; odpa 2212 - silnice a pol. 5137 — drobný hm. dl. majetek, ORJ 354, zvýšit 0 Kč 60.000,-.

Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO,

aby zajistil provedeni schválených rozpočtových opatření. Hlasování o usnesení: 3—0—0

96.2 Rozpočtové opatření — navýšení příspěvku ZŠ M. Alše za účelem dofinancování investice

(nákup mycí linky). Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada za účelem

dofinancování investice (nakup mycí linky) dle žádosti ZŠ a usnesení Rady MČ č. 9311. schvaluje

navýšení rozpočtu r. 2016 o částku 365 tis. Kč a s tím spojené rozpočtové opatření: přijmová strana:

odpa 3113 — základní Školy 8 pol. 2229 - ostatni přijaté vratky transferů, ORJ 412, zvýšit 0 Kč

365.000,-; výdajová strana: odpa 3113 -— základní školy a pol. 6351 — inv. transfery příspěvkovým a

jiným organizacím, ORJ 412 zvýšit 0 Kč 365.000,-. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedeni

schválených rozpočtových opatření a zaslání investičního transferu ve výši Kč 365.000— na pořízení

mycí linky na účet ZŠ M. Alše. Hlasování o usnesení: 3-0—0

96.3 Návrh dodatku sml. 247/2015 (finanční dar na výsadbu) s BD U Kruhovky s.r.o., změna

sml. 163/2016 s firmou Realizace zahrad. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady:

Rada (po úpravách) schvaluje předložený návrh Dodatku č.1 smlouvy č. 247/2015 a změnu

v návrhu smlouvy č.163/2016 s tím, že změny spočívají v prodloužení terminu realizace náhradní

výsadby z důvodu nedokončené stavby. Rada pověřuje starostu podpisem Dodatku č, 1 smlouvy (3.

247/2015 a smlouvy 6,163/2016. Hlasování o usnesení: 3-0-0

96.4 Žádost M P o stanovení vyhrazeného parkování pro ZTP. Předkládá: Ing. M.

Novotný, ref. Ž . snesení rady: Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro

ZTP v ulici K Horoměřicům pro vozidlo RZ 6A9 9409, žadatelka paní M-l- bytem

Rada ukládá lng. Novotnému po stanovení DZ silničním správním úřadem

objednat instalaci dopravního značení, která bude v části svislého značení uhrazena MČ Praha—

Suchdol (správce komunikace) a v části vodorovného DZ uhrazena žadatelkou. Rada dáte ukládá

íng. Novotnému, aby žadatelku neprodleně písemně informoval o usnesení rady. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

96.5 Oprava havarijního stavu zatrubnění, vyústění a koryta Suchdolského potoka. Předkládá:

lng, M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním havarijní opravy zatrubněni,

vyústění a navazujícího koryta Suchdolského potoka u firmy Petr Kukla PAKK, V Údolí 40/11,

Praha-Suchdol, lČ 13820729, v celkové částce dle nabídkového rozpočtu 78.685 bez DPH. Rada

ukíádá Ing. Novotnému vystavit příslušnou objednávku a pověřuje starostu jejim podpisem,

Híasováni o usnesení: 3»O»—0
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96.6 Revitalizace vodoteče Keltů -— návrh smlouvy na zajištění autorského dozoru stavby.

Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení rady: Rada určila dodavatete

zajištění autorského dozoru stavby „Revitalizace vodoteče Keltů“ » společnost Šetelík Oliva sro, IČ

28429036, cena za hodinu autorskeho dozoru je 550 Kč/hodinu; dopravně je 120 Kč/návšiěva

staveniště. Rada po úpravách schvaluje návrh smlouvy na uvedenou činnost a pověřuje starostu

jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 3-0—0

96.7 Revitalizace vodoteče Keltů — vyhodnoceni VŘ na koordinátora BOZP; návrh smlouvy

o dílo. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě

poptávkového řízení vybrala pro zajištění koordinace BOZP při akci Revitalizace vodoteče Keltů

Stanislava Typnera, IČ 03733203, cena celkem bez DPH činí 33.350 Kč. Rada po úpravách

schvaluje předloženou smlouvu s vybraným dodavatelem a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení: 3-0—0

96.8 Odpověď na interpelaci zastupitelů Vavříka a Bora na 11. jednání ZMČ. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí.

96.9 Členství MČ Praha-Suchdol ve Sdružení místních samospráv ČR. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada doporučuje zastupitelstvu, aby projednalo Členství MČ Praha—Suchdol ve

Sdružení místních samospráv ČR, Hlasování o usnesení: 3-0-0

96.10 Návrh na jmenování čestných občanů MČ Praha—Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada doporučuje zastupitelstvu jmenovat čestnými občany městské části Praha—Suchdol

in memoriam 22 občanů, jejichž jména jsou uvedena na pomníku 0 základní Školy a kteří zahynuli

během německé okupace. Hlasování () u3nesení: 3-0—0

96.11 Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje předložený program 12. zasedání ZMČ Praha-Suchdol

a doporučuje jej zastupitelstvu k projednání. Hlasování o usnesení: 3—0—0

96.12 Stanovení termínů jednání rady. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje

následující termíny jednáni RMČ Praha—Suchdol: Jednání se budou do 21. 12, 2016 včetně konat

každou středu. Hlasování o usnesení: 3-0-0

96.13 Vyhodnocení výběrového řízení na dodávku svozového a úklidového vozidla

s hákovým nosičem kontejnerů. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent realizace investic.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že nabídku na dodávku vozidla s hákovým nosičem

kontejnerů podalo ve stanovené lhůtě 6 uchazečů, všichni splnili zadávací kritéria. Rada na základě

doporučení hodnotící komise vybrala na dodávku svozového vozidia společnost, jejíž nabídka byla

ekonomicky nejvýhodnější, a to Zebra Group sro., lČ 02864240, Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1,

cena dodávky bez DPH činí 1738800 Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat financováni

nákupu svozověho a úklidového vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a příslušenstvím - navýšení

rozpočtu na rok 2016 o 750 tisíc Kč - na příštím zasedání. Hlasování o usnesení: 3—0-0

96.14 Zápis zjednání KÚRI dne 24. 10. 2016. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko k záměru přístavby rodinného domu. Misto: Na Mírách 1248/14, parc. č.

1124/1 v k. ú. Suchdol; stavebník_Š- Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KÚRl souhlasí se záměrem přístavby rodinného domu č. p. 1248 na pozemku parc. č. 1124/1 v k. ú,

Suchdol. Rada ukládá lng. Mudrunkoví, aby stanovisko rady zaslal žadatelce Hlasování o usnesení:

3-0-0

2) Žádost o stanovisko pro ÚR !( napojení na komunikací pro Bytový dům Suchdolské nám.

Místo: parc. č. 1291 v k. ú. Suchdol, žadatel Ing. Miloš Frýbert, SD Bohemia Group a.s. Usnesení rady:

Rada žádá projektanta o předložení kompletní projektové dokumentace pro územní řízení, která

bude splňovat všechny požadavky KÚRI. Rada žádá projektanta o osobní účast na příštím jednání

KÚRI. Hlasování o usnesení: 3-0—0

3) Žádost o stanovisko pro ÚS — kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojka, V Údolí 45.

Místo: parc. č. 218/2, 2325/1 v k. ú. Suchdol, žadateli ing. arch. Jana Vinšová, Otínská 1186/35, Praha

5, stavebník: D-Sl-. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRl souhlasí se stavbou

kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky k pozemkům parc. č. 218/2, 2325/1 v k. ú. Suchdol s tím,

že přípojky budou provedeny před zhotovením nové komunikace v rámci akce výměna vodovodu v

ulici V Údolí. Rada ukládá ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadatelce. Hlasování o

usnesení: 3-0-0

4) Žádost o stanovisko pro SP —— stavební úpravy „Zateplení RD Suchdol“. Místo: Armádní 852,

parc.č. í030/1,2, vše v k. ú Suchdoi, žadatel: Zdeněk Pivoňka. Usnesení rady: Rada na základě
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doporučení KÚRI souhlasí s navrhovaným zateplením rodinného domu. Rada ukládá lng. Mudruňkovi,

aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 3-0-0

5) Návrh připomínek k Územně analytickým podkladům hl. m. Prahy. Usnesení rady: Rada na

zákšadě doporučení KÚRl souhlasí s návrhem připomínek k Územně analytickým podkladům hl. m.

Praha a jejich podáním na MHMP. Hlasování o usnesení: 3—0-0

7) Žádost o stanovisko pro US a ohlášení stavby RD Suchdol - ul. Novosuchdolská, parc. č. 969

v k. ú. Suchdol - žádost o souhlas se stavbou RD vč. garáže, terasy na terénu, vsakovacíjímky

na dešťovou vodu, nového oplocení a zpevněné plochy parkovacího stání, nový vjezd -—

napojení na komunikaci, vybudování nové plynové, vodovodní, kanalizační a elektro přípojky.

Žadatel: Eva _Stěhulová, Prodesí, vos., stavebník: lng. l- B-anesení rady: Rada na základě

doporučení KUŘl souhlasí se stavbou RD vč. garáže, terasy na terénu, vsakovací jímky na dešťovou

vodu, nového oplocení a zpevněné plochy parkovacího stání a vybudováním nové plynové, vodovodní,

kanalizační a elektro přípojky. Rada souhlasí s novým vjezdem na pozemek parc. č. 969 a napojením

pozemku na komunikaci Novosuchdolská. Rada ukládá lng, Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 3—0-0

8) žádost o stanovisko k vodovodní přípojce, v Údolí 735/43. Žadatel: s-

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou vodovodní přípojky k domu č.

p. 735 v k. ú. Suchdol, ul. V Údolí. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 300

96.15 Urbanisticko—architektonická projektová soutěž „Hřbitov u kaple sv. Václava v Praze—

Suchdote“. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

s vypsáním urbanisticko-archítektonícké projektové soutěže na „Hřbitov u kaple sv. Václava v

Praze-Suchdole" a doporučuje zastupitelstvu její vypsání projednat na příštím zasedání. Hlasování

o usnesení: 3—0-0

96.16 Žádost o výpůjčku částí pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy — parc. č. 221712 a parc. č.

2222, vše k. ú. Suchdol, pro umístění plánovaného hřbitova. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje žádost MČ Praha-Suchdol o výpůjčku části pozemku parc. č. 2217/2 o výměře

6.000 rn2 a části pozemku parc.č 2222 o výměře 3.095 m2, vše k. ú. Suchdol, které jsou ve

vlastnictví hlavního města Prahy, pro realizaci projektu hřbitova u kaple sv. Václava v Praze—

Suchdole. Rada ukládá starostoví, aby žádost o výpůjčku zaslal na SVP MHMP. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

96.17. Participativní rozpočet - návrh pravidel. Předkládá: Ing. Věra Štěpánková, místostarostka.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí návrh pravidel participativního rozpočtu na rok 2017

připraveného v rámci projektu „Žijeme zde spolu" a doporučuje zastupitelstvu je projednat na příštím

zasedání. Hlasování o usnesení: 3—0-0

Jednání bylo ukončeno v 19.50 hod.
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