
1o]. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 11. LEDNA 2017

Přítomni: lng. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Jan Zoubek - radní

Omluvena: RNDr Ludmila Knappová — radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Kruliková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 14.45 hod.

107.1 Rozpočtový výhled MČ Praha-Suchdol do r. 2022. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

po úpravách souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2018 až 2022 a doporučuje jej

zastupitelstvu k projednání. Rada žádá finanční výbor, aby upravený rozpočtový výhled zařadil na

program jednání. Hlasování o usnesení: 4-0—0

107.2 Žádost paní-V_o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, U kruhovky 941.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 10,

U kruhovky 941 s paní l-_do 31. 1. 2018 s automatickým prodloužením vždy o rok

a pověřuje starostu jejim podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

107.3 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Česká

telekomunikační infrastruktura a. s. na pozemku parc. č. 2294/23 v k. ú. Suchdol pro uložení

optického kabelu. Předkládá: lng. M. Kosař, ved. OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje

Smlouvu č. 264/2016 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc, č.

2294/23, zapsaném na L.V. č. 1, k. ú. Suchdol ve prospěch oprávněného — společnosti České

telekomunikační infrastruktura a.s. sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Žižkov, IČ:4084063,

pro umístění optického kabelu napříč Suchdolskou ulici 5 dotčeným pozemkem parcelní č. 2294/23,

s názvem stavby: „PVDSLSC_E03_A_DEJU46_MET“. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 4-0—0

107.4 Návrh směnné smlouvy - směna pozemků v ul. Gagarinova s manželi T

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje směnnou smlouvu č. 262/2016 na

směnu pozemků parc. č. 1141/3, dil f, ovýměře 11 m2 a parc. č. 1141/3 díl b, ovýměře 12 m2

(pozemky ve správě MČ Praha-Suchdol) aparc. č. 1141/2 díl d, o výměře 23 m2 (pozemky ve

vlastnictví manželůT-. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení:

4-0—0

107.5 Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení - splašková kanalizace

Horní Sedlec. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje Smlouvu o převodu práv

a povinností ze stavebního povolení ~ splašková kanalizace Horní Sedlec, stavba "TV Suchdol, č. st.

3106, etapa 0002, kanalizace Budovec", na pozemcích parc. č. 1338/1, 2293/1, 2293/2, 2294/1

v k.ú. Suchdol a parc. č. 536, 538/1, 540/1, 540/2, 541, 543, 544 v k. ú. Sedlec, a to vrozsahu

výstavby gravitačních stok a přípojek v ul. Na Rybářce, Na Pasece, U Nového Suchdola, Při Hranici,

Na Vrchmezi, Osvobození, Suchdolská, Za Hřištěm a zahrnuje výstavbu automatické čerpací stanice

v ul. Na Vrchmezi a výtlak v ul. Na Vrchmezí. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

107.6 TDI - Splašková kanalizace Horní Sedlec. Předkládá: starosta. Usnesení rady: V souvislosti

s přípravou zakázky Splaškové kanalizace Horní Sedlec bere Rada na vědomí, že:

- rozhodnutím ZHMP č. j. 19/69 ze dne 15. 9. 2016 byla městské části poskytnuta účelová investiční

dotace na výstavbu splaškové kanalizace akce „Budovec 3", kterou HMP připravovalo jako svoji

investiční akci pod názvem stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 Budovec, 3. ča'st.

Předmětem stavby je výstavba stok gravitační atlakové splaškové kanalizace (řady a odbočky na

veřejné části pozemků) včetně čerpací stanice v části Budovce a Horního Sedlce.

podpis ověřovatelů: ŠÉM/
ý flaw Q&Q

podpis starosty MČ: //V/Vl 



- sdělením ze dne 2. 12. 2016 č. j. MHMP 2163324/2016 udélil MHMP OTV městské části souhlas

s používáním dokumentace „DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY, stavba č. 3106 TV

SUCHDOL, etapa 0002 Budovec - 3. část, květen 2016", kterou zpracovala společnost AGA - Letiště,

s.r.o., adále městskou část informoval, že vnávaznosti na výše uvedené usnesení ZHMP je

připravována delimitace části této investiční akce na městskou část.

— na základě usnesení RHMP 3015 ze dne 8. 12. 2015 a navazující mandátní smlouvy provádí pro

HMP pro akci stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 Budovec investorská a inženýrské činnosti

společnost ZAVOS s.r.o., lČ 60203013.

Vzhledem k výše uvedenému přebírá městská část Praha—Suchdol jako nový investor předané akce

„Budovec 3“ podminky, práva a povinnosti původního investora včetně investorských a inženýrských

činnosti a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na tyto činnosti se společnosti ZAVOS sro IČ

60203013 v celkové výši 625.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem. Hlasování

o usnesení: 4-0—0

107.7 Vyhodnocení výběrového řízení na přípravu PD na výstavbu splaškové kanalizace

v úsecích, kde ještě není na území městské části Praha-Suchdol vyprojektovaná. Předkládá:

Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: RMČ souhlasí svýběrem projektanta a

dodavatele inženýringu pro zakázku na přípravu PD na výstavbu splaškové kanalizace v úsecích,

kde ještě není na území MČ ve spádové oblasti ČOV Roztoky vyprojektovaná — Ing. Josef

CHMELKA-SÚPR, IČ: 10157000 za cenu 471 000 Kč bez DPH. Cena obsahuje projekt pro ÚR, SP,

a realizaci na stoky, projekt pro umístění přípojek a inženýring — obstarání umístěni kanalizace a

vodoprávního řízení a umístěni přípojek. Cena neobsahuje zaměření, geologické a

ínženýrskogeologické průzkumy. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby na příští jednáni předložil návrh

smlouvy o dílo na uvedené práce projednaný s vybraným dodavatelem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

107.8 Žádost o stanovisko k legalizaci přístavby k RD č. p. 46, uI. Dol vrchu, stavebnici Ing.

J. B— a I._ Pokračováni bodu 100.10 ad 9) ze dne 23. 11. 2016. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURl souhlasí

s vydáním dodatečného povolení užívání stavby pro přístavbu RD č. p. 46, Do Vrchu 10, Praha-

Suchdol. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadatelům. Hlasování o usnesení:

4-0-0

107.9 Cena stočného pro splaškovou kanalizaci připojenou na ČOV Roztoky. Pokračování

bodu 106.6. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada MČ bere na vědomí

kalkulaci, předloženou smluvním provozovatelem 1. Vodohospodářská společnost, a schvaluje

novou výši nájemného 1 122 475 Kč/rok, tedy 93 539,60 Kč:/měsíc, platnou od 1. 1. 2017. Rada

ukládá EO fakturovat od ledna 2017 nájemné v uvedené výši. Hlasování o usnesení: 4-0-0

107.10 Akceptace žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí na akci

Elektromobil pro MC Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí akceptaci žádosti

o podporu ze Státního fondu životního prostředí na akci Elektromobil pro MČ Praha—Suchdol.

107.11 Informace - odměny za výkon funkce členům zastupitelstev — nař. vl. č. 414/2016 Sb.,

kterým se mění nař. vl. č. 37/2003 Sb. Předkládá: J. Martincová, personalistka. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a doporučuje finančnímu výboru a zastupitelstvu

informaci projednat. Hlasování o usnesení: 4-0-0

107.12 Program 13. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje předložený program 13. zasedání zastupitelstva a doporučuje jej zastupitelstvu

k projednání. Hlasování o usnesení: 4—0-0

107.13 Návrh na směnu pozemků v ul. Do Vrchu. Předkládá: starosta. Vzhledem k tomu, že RMČ

dne 23. 11. 2016 usnesením č. 100.10 souhlasila s vypořádáním přestavků pozemků s majitelem

pozemků SJM Ing. J- B-a |. B-, Do vrchu 46/10, 165 00 Praha—Suchdol formou směny

části pozemků parc. č. 2323/1, 286, 258/2, vše v k. ú. Suchdol dle geometrického plánu č- 1595—

66/2015, přičemž MČ vstupuje do směny dily b, e, g pozemku parc, č. 2323/1, ostatní plocha, ostatni

komunikace 0 celkové ploše 4 m2 a manželé_ díly a, c pozemku parc.č. 285/2 a díly d, f, a h

pozemku parc. č. 286, zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 9 m2, vše k. u. Suchdol, rada

žádá finanční výbor a zastupitelstvo o projednání záměru na bezúplatnou směnu výše uvedených

pozemků za podmínky, že náklady na směnu si obě strany podělí rovným dílem. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

107.14 Zadávací dokumentace akce "Splašková kanalizace Horní Sedlec", pokračování bodu

106.8. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení Rady: Rada schvaluje upravené znění

podpis starosty MČ: , ['(]

podpis ověřovatelů:

 



zadávací dokumentace podlimitní zakázky "Splašková kanalizace Horní Sedlec", základni termíny

výzvy k podání nabídek: termín zahájení realizace zakázky (předpoklad): 1. dubna 2017, lhůta pro

podání nabídky; čtvrtek 2. února 2017 do 14:00 hodin. Hlasování o usnesení: 4—0-0

107.15 Jmenování členů komisí pro otevírání obálek a hodnotící komise nabídek „Kanalizace

Horní Sedlec“. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada schvaluje

seznam členů komise a náhradníků komise pro otevírání obálek ahodnotící komise na akci

„Kanalizace Horni Sedlec“ apověřuje starostu podpisem jmenovacich dekretů členů komise a

náhradníků.

Komise na otvírání obálek (3 členové), předpokládaný termín: čtvrtek 2. února 2017 od 14:00 hodin.

Otvírání obálek snabídkami proběhne na radnici MČ Praha-Suchdol. Členové komise: Ing. Ivo

Kokrment, lng. Čestmír Mudruňka, Antonin Ptáček, tajemník: JUDr. Marian Polický. Náhradníci: Ing.

Václav Vik, Marek Jakubík, Adéla Brodecká.

Komise pro hodnocení (7 členů), předpokládaný termín: 9. 2. 2017 od 14:00 hodin, jednáni komise

proběhne na radnici MČ Praha-Suchdol.

Členové komise: Ing. Ivo Kokrment, lng. Čestmír Mudruňka, Ing. Zdeněk Skála, Ing. Ivan Pavelka,

Antonín Ptáček, Ing. Pavel Přikryl, Ivana Králová. Náhradníci: Ing. Petr Hlaváček, Robert Cihla, lng.

Jana Hanusová, Marek Jakubík, Ing. Václav Vik, Adela Brodecká, Ing. Jan Šefránek.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

107.16 Splaškové kanalizace Horní Sedlec - úprava dokumentace pro realizaci stavby.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na základě požadavků vyhlášené 42. výzvy OPŽP

souhlasí s objednáním úprav projektové dokumentace v ceně 110 tisíc Kč bez DPH u zpracovatele -

společnosti AGA-LETIŠTĚ s.r.o, IČ 46357653, dokumentace „Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa

0002 Budovec, 3. část" pro provádění stavby „Splaškové kanalizace Horní Sedlec“, kterou před

delimitací připravoval MHMP OTVjako svoji investiční akci pod názvem stavba č. 3106 TV Suchdol,

etapa 0002 Budovec, 3. část. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 16.40 hod

Zápis byl vyhotoven dne 11. 1. 2017
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