
ZÁPlsz 97. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA—SUCHDOL

DNE 2. LISTOPADU 2016

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

lng. Věra Štěpánková, MBA ~ zástupkyně starosty

lng. Václav Vik — zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: lng, Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: lng. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.10 hod.

97.1 Navýšení pol. rozpočtu r. 2016 o 3,5 tis. Kč z daru na provoz JSDH dle darovací smlouvy č.

168/2016, rozpočtové opatření. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2016 ve výši 3,5 tis. Kč z daru na provoz JSDH dle darovací smlouvy

č. 168/2016 a schvaluje s tím spojené rozpočtové opatření: Přijmová strana: odpa 5512 — požární

ochrana a pol. 2321 — přijaté neinvestiční dary, ORJ 751 zvýšit zvýšit 0 Kč 3.500,-; výdajová strana:

odpa 5512 „. požární ochrana a pole 5132 — ochranné pomůcky, ORJ 751 zvýšit zvýšit 0 Kč 3.500,-.

Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5—0—0

97.2 Změna čerpání položek rozpočtu 2016 — financování rozšíření dětských hřišť. Předkládá;

J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje z důvodu financování rozšíření dětských hřišť

a úpravu dopadových ploch následující změnu čerpání rozpočtu na rok 2016: výdajová strana: odpa

3722 — sběr a svoz komunálních odpadů a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 254, snížit 0 Kč

264.000,-; odpa 3722 — sběr a svoz komunálních odpadů a poí. 5137 — drobný dít majetek, ORJ 254,

zvýšit 0 Kč 52.300,-; odpa 3421 — využití volného času dětí a mládeže a poi. 5137 — drobný dl. majetek,

ORJ 254, zvýšit 0 Kč 59.200,-; odpa 3421 — využití volného času dětí a mládeže a pol. 5169 — nákup

ostatních služeb, ORJ 254, zvýšit 0 Kč 108.000,-; odpa 3421 — využití volného času dětí a mládeže

a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 44.500,-. Přijmy ivýdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schváieného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5—0-0

97.3 Změna čerpání rozpočtu 2016 —— převod mezi poíožkami v odpa 3745 - peče o vzhled obcí

aveřejnou zeleň. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada zdůvodů financování

faktur (nákup laviček apod,) schvaluje následující změnu čerpání rozpočtu roku 2016: výdajová

strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ

254, snížit 0 Kč 95 000,-; odpa 3745 ~— péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 5137 — drobný dll

majetek, ORJ 254, zvýšit 0 Kč 80.000,~; odpa 3745 - péče o vzhled obci a veřejnou zeleň a pol. 5139 —

nákup materiálu jn, ORJ 254, zvýšit 0 Kč 15.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schváleného rozpočtového

opatření. Hlasování o usnesení: 5—0-0

97.4 Rozpočtové opatření - navýšení pol. rozpočtu r. 2016 o účelovou neinvestiční dotaci ve

výši 1063 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP. Předkládái J. Štůla, vedoucí EO. Rada bere na

vědomí, že MČ Praha-Suchdol byla poskytnuta účelová neinv, dotace z obdrženého odvodu z VHP

ajiných technických herních zařízení za období 1. 5. 2016 — 30. 9, 2016 v celkové výši 1.063 tis. Kč

určená na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí

hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrovane

vjednotlívých nestátních neziskových organizacích v následujícím členění: 265,8 tis. Kč, na sport

265,7 tis, Kč a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast 531,5 tis, Kč. Rada bere na vědomí

zvýšení rozpočtu na r. 2016 očástku ve výši 1.063 tis. Usnesení rady: Rada žádá FV aZMČ

o projednání přijetí dotace. Hlasování o usnesení: 5-0—0

97.5 Vyhodnocení záměru č. 342016 na pronájem velké zasedací místnosti. Návrh nájemní

smíouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. (l? Usnesení rady: Rada souhlasí s pronájmem veiké
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zasedací místnosti radnice pro aktivity Mateřskěho kiubu Rybička v oblasti práce s předškolními

dětmi za nasledujicich podmínek: nájemní smlouva na dobu určitou od 5. 11. 2016 do 31. 12. 2016,

cena za pronájem činí 4.000 Kč za měsíc včetně DPH, prostor bude využíván v pracovní dny v době od

9 do 12 hodin, prostory budou po ukončení kroužků vráceny do původního stavu, Rada schvaluje po

úpravách nájemní smlouvu č, 174/2016 se Sborem adventistů sedmého dne a pověřuje starostu

jejím podpisem, Hlasování o usnesení: 5—0—0

97.6 Revitalizace vodoteče Keltů — vyhodnocení výběrového řízení na technický dozor stavby.

Předkládá: lng, Č. Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení rady: Rada po vyhodnocení

nabídek schvaluje výběr technickeho dozoru stavby na akci „Revitalizace vodoteče Keltů": Technický

dozor stavby bude provádět_č: 11243813 za cenu 14.500 Kč měsíčně (uchazeč není

plátcem DPH). Rada pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy s panem Davidem Boučkem.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 145/2016 na Rozšíření výukových prostor ZŠ M. Alše — část

stavebni oprava povrchů atria. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení

rady: Rada souhlasí se zněním dodatku č, 1 ke smlouvě odilo č. SML 145/2016 na Rozšíření

výukových prostor ZŠ M. Alše — část stavební úpravy atria, se společností Stavební firma Pastyřik,

spol. s ro. lČ; 47541962, kterým se rozšiřuje zakázka o vicepráce a celková cena díla se navyšuje

na 647.327 Kč bez DPH. Ráda pověřuje starostu podpisem dodatku c. 1. Hlasování o usnesení:

5-0—0

97.8 Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele opravy schodů VÚdolí — Nad Dolíky.

Předkládá: lng. Č. Mudrunka, referent realizace investic. Usneseni rady: Rada po porovnání nabídek

vybrala zhotovitele opravy schodiště Nad Dolíky — V Údolí: společnost Stavební firma Pastyřík spol.

s r.o., lidická 531, Roztoky, IČ 4754 962, cena 53.573 Kč bez DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi,

aby práce objednal, a pověřuje starostu podpisem objednávky, Hlasování o usnesení: 5-0—0

97.9 Návrh Dodatku č. 5 směrnice č. 1/2013 Organizační řád. Předkládá: tajemnice. Usnesení

Rady Rada schvaluje Dodatek č, 5 Směrnice č. 1/2013 Organizační řád ÚMČ Praha—Suchdol

spočívající v navýšení úvazku pro funkční místo asistent(ka) starosty, zástupců starosty a tajemnice,

kulturní referent(ka) z 0,75 úvazku na celý od 1. 1. 2017. Hlasování o usnesení: 5-0-0

95.10 Informace ovyhlášení výzvy č. 20 Operačního programu Praha »- pól růstu ČR —

Modernizace a vybavení pražských škol. Předkládá: starosta Rada bere na vědomí vyhlášení

výzvy č. 20 Operačního programu Praha — pól růstu ČR ~ Modernizace a vybavení pražských skol.

97.11 Informace o vyhlášení výzvy č. 21 Operačního programu Praha — pól růstu ČR - Zvýšení

kvality vzdělávání prostřednictvím posileni inkluze v multikulturní společnosti. Předkládá:

starosta, Rada bere na vědomí vyhlášení výzvy č. 21 Operačního programu Praha -— pól růstu ČR —

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posileni inkluze v multikulturní společnosti.

97.12 Doplnění programu 12. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada schvaluje doplnění programu 12. zasedání zastupitelstva o bod „Přijetí účelově neinvestiční

dotace zrozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1.063 tis, Kč zobdrženěho odvodu VHP“. Hlasování

o usnesení: 5—0—0

97.13 Revitalizace vodoteče Keltů » zpráva k výběrovému řízení na zhotovitele stavby.

Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent realizace investic. Ráda bere na vědomí zprávu zotevírání

nabídek na akci; nabídku v termínu podali 4 uchazeči. Rada dále bere na vědomí Zápis zjednání

hodnotící komise na akci Revitalizace vodoteče Keltů, která doporučila vybrat pro realizaci akce

společnost Arnika FIRST s.r.o., lČ 24219169, cena díla 3.771.105 Kč, které podala nejvýhodnější

nabídku.

97.14 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s vyřazením majetku. Předkiádá; Mgr. A. Kejharová, ředitelka

ZŠ. Usnesení rady: Rada souhlasí svyřazenim dvou nerezových stolů ve školní kuchyni (inv. č.

4/215 a 4/189) 2 majetku ZŠ M. Alše. Rada ukládá starostovi, aby zajistil písemně informování ZŠ M.

Alše () usnesení rady. Hlasování o usneseníi 5—0-0

97.15 Srovnání cenových nabídek na opravy komunikací — listopad 2016. Předkládá: lng

Č. Mudruňka, referent realizace investici Usneseni rady: Rada na základě poptávky cen vybrala

zhotovitele oprav poklopů šachet kanalizace u otočky autobusu u ZŠ za cenu 4.104 bez DPH a

výškovou úpravu poklopů šachet ul. lnternacionálni za cenu 14.080 Kč bez DPH u společnosti Arnika

First sro, IČ 24219169. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby uvedene práce u vybrane společnosti

objednal. Hlasování o usnesení: 5-0—0

97.16 Jednání s ředitelkou MŠ K Roztokům Mgr. Hešikovow Předkládá: RNDr. Knappová, radní.

Rada s ředitelkou MŠ K ztokům projednala ktuálni problem . Rada bere na vědomí, že zápis do
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mateřských škol vméstské části pro školní rok 2017/18 proběhne 2‘ - 3. 5. 2017 (vyzvednutí

přihlášek).

97.17 Jednání s řqditeiem MŠ Gagarinova Mgr. Zeleným. Předkřádá: RNDr, Knappová, radní.

Rada s ředitelem MS Gagarinova projednaia aktuální problémy.

Jednání bylo ukončeno v19.15 hod.
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