
117. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 22. BŘEZNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl — starosta

lng. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program jednání:

117.1 Žádost_- o ukončení nájemní smlouvy č. 105/2008 na pronájem částí

pozemků parc. č. 1141/1 a 1441/4, vše k. ú. Suchdol, dohodou. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH,

Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 105/2008 s paní_B

na pronájem částí pozemků parc. č. 1141/1 3 1441/4, vše k. ú. Suchdol, dohodou ke dni 30. 4.

2017. Hlasování o usnesení: 5-0-0

117.2 Vyhlášení záměru na pronájem částí pozemků parc. č. 1141/1 o výměře 318 m2 a parc. č.

1141/4 o výměře 45 m2, vše k. ú. Suchdol, zahrádka. Předkládá: H. Felgrova', ref. BH. Usnesení

rady: Rada vyhlašuje záměr na pronájem částí pozemků parc. č. 1141/1 s výměrou 318 m2 a parc. č.

1141/4 s výměrou 45 m2, k. ú. Suchdol, zahrádka za následujících podmínek: nájemní smlouva na

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; cena za pronájem činí 11 Kč za m2 a rok; při skončení

nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. odstraní všechny stavby a zařízení a uvede jej do

řádného stavu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak; přednostní pronájem pani _

_.Rada ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na úřední desce po dobu 15

dní. Hlasování o usnesení: 5-0-0

117.3 Výpověď Nordic telecom s.r.o. (nástupce Air Telecom a.s.) nájemní smlouvy č. 9/2014

na pronájem prostor na střeše č. p. 929 pro umístění antén atechnologie. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH. Rada bere na vědomí. Usnesení rady: Rada ukládá tajemnicí, aby zajistila právní

posouzení výpovědi. Hlasování o usnesení: 5—0-0

117.4 Vyhodnocení záměru č. 41 .2017 na pronájem části pozemků parc. č. 2269/1 o výměře

145 m2 aparc. č. 2269/16 ovýměře 66 m2, vše k. ú. Suchdol, zahrádka. Návrh nájemní

smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části pozemků

p č. 2269/1 o výměře 145 m2 a parc. č. 2269/16 o výměře 66 m2 v k. ú. Suchdol, zahrádka, paní

M_za následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou svýpovědní lhůtou

3 měsíce, cena za pronájem činí 11 Kč za m2 a rok, při skončení nájmu nájemce pozemek na své

náklady vyklidí, tzn. odstraní všechny stavby azařízení auvede jej do řádného stavu, pokud se

spronajímatelem nedohodne jinak. Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 27/2017 na pronájem

uvedených pozemků a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5—0-0

117.5 Smlouva o dilo na zhotovení projektu aautorský dozor akce „Rekonstrukce školní

kuchyně ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol“. Pokračování bodu 116.8. Předkládá: Ing.

Č. Mudruňka. Usnesení rady: Rada souhlasí po úpravách s navrženou smlouvou o dílo č. 25/2017

na zhotovení projektu stavby a autorský dozor akce „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Mikoláše

Alše, Praha-Suchdol“ se společností Berot, s.r.o., Otvovická 290/4, 165 00 Praha-Suchdol, IC:

27122557, projekční činnost je v celkové ceně: 352.000 Kč bez DPH, autorský dozorje dle skutečně

odpracovaných hodin za cenu 450 Kč/hod bez DPH. Rada pověřuje starostu, aby smlouvu podepsal.

Rada bere na vědomí, že inženýring akce ve vysoutěženě ceně 24.000 Kč bez DPH bude

předmětem samostatné objednávky. Hlasování o usnesení: 5—0—0

117.6 Stavba „Splašková kanalizace Horní Sedlec“ - změna harmonogramu prací. Předkládá:

lng. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí úpravu harmonogramu stavebních
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prací na stavbě „Splašková kanalizace Horní Sedlec“, která předpokládá zahájení stavby vdruhé

polovině dubna 2017 a stanovuje termín pro dokončení prací v ulici Suchdolská zdůvodu koordinace

s plánovanou uzávěrou ulice Kamýcká. Rada po úpravách schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo na

realizaci této stavby, kterým se mění harmonogram prací a stanovuje se závazný termín dokončení

výstavby vulici Suchdolská. Doba výstavby ani cena díla se tímto dodatkem nemění. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

117.7 Posouzení podmínek nájmu nebytového prostoru Suchdolské náměstí 734/3. Předkládá:

lng. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí právní posouzení advokátní

kanceláře Dohnal—Bernard ve věci plnění podmínek nájemní smlouvy na nebytové prostory mezi

městskou částí a spolkem Občanské sdružení Kravál a ukládá vedoucímu OHSOM lng. Kosařovi

neprodleně požádat nájemce nebytových prostor o doplňující informace dle doporučení advokátní

kanceláře z 22. 3. 2017, termín pro poskytnutí doplňujících informací 3. 4. 2017. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

117.8 Účetní závěrka MŠ Gagarinova za r. 2016. Rozdělení zlepšeného hospodářského

výsledku do fondů. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO. Usnesení rady: Rada MČ Praha—Suchdol

nezjistila, že by účetní závěrka MŠ Gagarinova za rok 2016 neposkytla v rozsahu předložených

podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční

situace účetní jednotky, a proto schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola

Gagarinova za rok 2016. Rada ukládá starostovi, aby zajistil předání protokolu o schválení účetní

závěrky řediteli MŠ Gagarinova.

Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Gagarinova

v celkové výši 647.602,12 Kč. Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ Gagarinova do

fondů následovně: do fondu odměn 400.000 Kč a do rezervního fondu 247.602,12 Kč. Rada ukládá

starostovi, aby zajistil zaslání informace o schválení rozdělení hospodářského výsledku řediteli MŠ

Gagarinova. Hlasování o usnesení: 5-0-0

117.9 Účetní závěrka MŠ KRoztokům za r. 2016. Rozdělení zlepšeného hospodářského

výsledku do fondů. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada MC Praha-Suchdol

nezjistila, že by účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola K Roztokům za rok 2016

neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a proto účetní závěrku příspěvkové

organizace Mateřská škola K Roztokům za rok 2016 schvaluje. Rada ukládá starostovi, aby zajistil

předání protokolu o schválení účetní závěrky ředitelce MŠ K Roztokům,

Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola K Roztokům ve výši

222.073,63 Kč. Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ KRoztokům do fondů

následovně: do fondu odměn 180.000 Kč a do rezervního fondu 42.073,63 Kč. Rada ukládá

starostovi, aby zajistil zaslání informace o schválení rozdělení hospodářského výsledku ředitelce MŠ

K Roztokům. Hlasování o usnesení: 5-0—0

117.10 Uvolnění členského příspěvku Sdružení místních samospráv ČR. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada ukládá vedoucímu EO zaslat členský příspěvek Sdružení

místních samospráv ČR ve výši 9.023 Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

117.11 Uvolnění členského příspěvku Svazu městských částí hlavního města Prahy.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá vedoucímu EO zaslat členský příspěvek Svazu

městských části hlavního města Prahy ve výši 20.000 Kč. Hlasování o usnesení: 5—0—0

117.12 Uvolnění členského příspěvku na činnost Sdružení obcí postižených provozem Letiště

Praha. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá vedoucímu EO zaslat členský přispěvek

Sdružení obcí postižených provozem Letiště Praha ve výši 19.023 Kč. Hlasování o usnesení: 5—0—0

117.13 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2017. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí, že do grantového programu MČ pro rok 2017 se přihlásilo celkem 14

subjektů acelkem bylo podáno 29 žádostí. Rada jmenuje následující komise na posouzeni

grantových žádostí: a) komisi pro posouzení žádostí v programu na podporu vzdělávání, zlepšení

a modernizaci výuky pro školy zřizované MČ ve složení: Ludmila Knappová, Petr Hořejš, Štěpán

Tichý, Pavel Kuchař, Alena Hájková, Milada Tomková, Jitka Krákorová; b) komisi pro posouzení

žádostí o podporu v ostatních oblastech ve složení: Věra Štěpánková, Magdalena Doubková, Petr

Hořejš, Marek Kreisl, Antonín Ptáček, Adriana Skálová, Iva Sokolová, Magdalena Turchichová, Jan

Zoubek. Rada ukládá Ludmile Knappové a Věře Štěpánkové zajistit projednání žádostí komisemi.

Hlasování o usnesení: 5-0-0
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117.14 Suchdolské čarodějnice 2017. Předkládá: Z. Krumpholcová, referentka kultury. Usnesení

rady: Rada souhlasí sorganizací tradiční společenské akce Suchdolské čarodějnice, která

proběhne v pátek 28. 4. 2017 na Komunitní zahradě Suchdol. Rada pověřuje referentku kultury

Z. Krumpholcovou, aby zajistila organizaci aspolupra'ci sSDH Praha-Suchdol a ostatními

organizacemi. Hlasování o usnesení: 5-0-0

117.15 Den Země 2017. Předkládá: Z. Krumpholcova, referentka kultury. Usnesení rady: Rada

souhlasí s organizací osvětové akce Den Země ve spolupráci s MK Rybičkou a ZŠ M. Alše v pátek

21. dubna 2017 od 9.30 do 15 hodin na Komunitní zahradě Suchdol. Rada pověřuje

Z. Krumpholcovou koordinací akce. Hlasování o usnesení: 5—0-0

117.16 Doplnění veřejného osvětlení na území městské části Praha-Suchdol. Předkládá: lng. Vik,

zástupce starosty. Usnesení rady: Rada souhlasí sopakováním žádosti na odbor technické

vybavenosti MHMP a nového správce veřejného osvětlení společnost Trade Centre Praha, a.s.

o doplnění a rozšíření veřejného osvětlení v následujících ulicích na území Suchdola:

K Horoměřicům, mezi ulicemi K Transformátoru a Kosova, Stehlíkova — chodník u dětského hřiště,

Na Míra'ch, chodníky v prostoru mezi ulici U Kruhovky a Kamýcká, chodník podél Kamýcké, ulice

Spálený mlýn, nasvětleni přechodů vokoli základní školy. Rada déle bere na vědomí prodlení

s odstraňováním poruch veřejného osvětlení ipřes opakované urgence ze strany MČ. Hlasování

o usnesení: 5—0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.50 hod

Zápis byl vyhotoven dne 22. 3. 2017.
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