
12.3- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 10. KVĚTNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radni

Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, RNDr. L. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Kruliková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.50 hod.

Program jednání:

123.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2017 - posileni mzdových prostředků

v oblasti školství. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu posílení

mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy

a zvýšení limitu prostředků na platy schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2017 o neinvestiční dotaci

pro příspěvkové organizace vcelkové výši 361,6 tis. Kč a v této souvislosti schvaluje následující

rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody ví. fondům v rozpočtech územní úrovně

3 pol. 4137 — převody mezi statutárnímí městy ajejich měst. obvody nebo částmi, UZ 96, ORJ 412,

zvýšit 0 Kč 361.600,—; výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 — neinvestiční transfery

zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 00091, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 222.900,-; odpa 3111 — předškolní

zařizení a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (MŠ Gagarinova), UZ 00096, ORJ

412, ORG 1, zvýšit 0 Kč 92.900,-; odpa 3111 — předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery

zřízeným příspěv. org. (MŠ k Roztokům), uz 00096, ORJ 412, ORG 2, zvýšit 0 Kč 45.800,-. Úprava

rozpočtu bude provedena pod číslem 3027. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Dotace podléhá finančnímu vyúčtování s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017.

Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

123.2 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2017 — poskytnutí účelové neinvestiční

dotace ve výši 45.000 Kč z Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve

školách a školských zařízeních pro rok 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady:

Rada v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace základní škole na následující projekt:

„Programy všeobecné primární prevence na |. a ll. stupni ZŠ Mikoláše Alše“ ve výši 45, tis. Kč,

z Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských

zařízeních pro rok 2017 schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2017 o účelovou neinvestiční dotaci pro

ZŠ M. Alše ve výši 45 tis. Kč a s tím související rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 —

převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárnímí městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, ORJ 412, UZ 81, zvýšit 0 Kč 45.000,-; výdajové strana: odpa 3113 —

zákl. školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 81, ORJ 412, zvýšit

o Kč 45.000,—. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3023. Příjmy ivýdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Dotace podléhá finančnímu vyúčtování s rozpočtem hl. m.

Prahy za rok 2017. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového

opatření. Hlasování o usnesení: 5—0-0

123.3 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2017 o neinvestiční dotaci pro MČ na

přípravu a zkoušky 202 ve výši 10,1 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO. Usnesení rady:

Rada z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro

městské části hlavního města Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti schvaluje

navýšení rozpočtu na rok 2017 o10.100,- Kč astím související rozpočtové opatření: příjmová

strana: odpa 6330 — převody ví. fondům vrozpočtech územní úrovně pol. 4137 - převody mezi

statutárnímí městy ajejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 10.100,—;

výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5167 — služby školení a vzdělávání, ÚZ 81,
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ORJ 901 zvýšit 0 Kč 10.100,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3022, dotace podléhá

finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. Příjmy lvýdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedeni schváleného

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

123.4 Žádost ._opronájem části pozemku parc. č. 2375 v k. ú. Suchdol pro

dětský lunapark. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části

pozemku parc. č. 2375, k. ú. Suchdol, Brandejsovo nám, (obě strany od chodníku směřujícího od

výstupní zastávky bus 107 směr z centra k přechodu pro chodce přes Kamýckou směr ČZU) paní

M._ 272 01 Kladno, IČ 74371258, pro akci „Dětský lunapark" od

29. 5. do 12. 6. 2017 včetně, ato za následujících podmínek: cena za pronájem 300 Kč/den, dětské

vstupné 20 Kč, handicapované děti zdarma, vstupné pro třídy MŠ z MČ Praha-Suchdol jednorázová

návštěva po dobu 1,5 hodiny na všechny atrakce kromě střelnice - 100 Kč/třídu/1,5 hodiny. Rada

schvaluje nájemní smlouvu na uvedený pronájem s paní Bocksteffelovou. Hlasování o usnesení:

5-0-0

123.5 Vyhodnoceni záměru č. 50.2017 na pronájem pozemku parc. č. 6/1 v k. ú. Suchdol, ul.

Kamýcká pro umístěnízávory. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada odkládá na příště.

\:

123.6 Vyhodnocení záměru c. 42.2017 na změnu podminek pronájmu části pozemku parc.

č. 1627/6 v k. ú. Suchdol __pro stánek s občerstvením. Předkládá: H. Felgrová,

ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje změnu podmínek pronájmu části pozemku parc. č. 1627/6

v k. ú. Suchdol-_pro stánek s občerstvením spočívající v navýšení výměry pronájmu

29 m2 na 15 m2 azměně sortimentu prodeje na kávu a občerstvení za následujících podmínek:

Cena pronájmu činí 350 Kč za m2 aměsíc; provoz nesmi obtěžovat okolí hlukem apachem;

nájemce bude dodržovat podmínky Provozního řádu selského trhu a tržního místa. Rada schvaluje

dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 024/2015 ze dne 10. 3. 2015 s panem_apověřuje

starostu jeho podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

123.7 Žádost__o převod nájemní smlouvy na byt č. 1, Stehlikova 928 po

zemřelém manželovi. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s přechodem

nájmu bytu č.1, Stehlíkova 928 na pani __po zemřelém manželovi panu

za podmínek uvedených v nájemní smlouv uzavrené s panem_H. ada

schvaluje předloženou nájemní smlouvu na uvedený byt apověřuje starostu jej m po pisem.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

123.8 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5, Kamýcká 941 z důvodu úmrtí

nájemníka. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením nájemní

smlouvy na byt č. 5, Kamýcká 941 5 Ing.__k31. 5. 2017 zdůvodu jeho úmrtí.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

123.9 Žádost-_o snížení nájemného na byt č. 12, Stehlikova 928. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH. Rada odkládá na dobu po provedení prověření stavu izolace (víz usnesení č.

122.9).

123.10 Výběrové řízení na zhotovitele akce „ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa

amodemizace“. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada po úpravách

souhlasí s návrhem zadávací dokumentace pro výběrové řízení na stavbu s názvem „ZŠ Mikoláše

Alše - rozšíření kapacit ll. etapa a modernizace, část výukové prostory a snížení akustické zátěže'Ř

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 53 ZZVZ jako

zjednodušeně podlimitní řízení, předpokládaná cena zakázky 1,5 mil Kč bez DPH. Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi po doplnění projektové dokumentace neprodleně zveřejnit zadávací dokumentaci

a oslovit přímo minimálně 5 uchazečů. Hlasování o usnesení: 5—0-0

123.11 Roční zpráva o provozování kanalizace za rok 2016. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce

starosty. Rada bere na vědomí Roční zprávu o provozování kanalizace za rok 2016, kterou předložil

provozovatel kanalizace 1. vodohospodářská společnost, sro.

123.12 Jmenování členů školské rady ZŠ M. Alše za zřizovatele. Předkládá: RNDr. L. Knappová,

radní. Usnesení rady: Rada k dnešnímu dni jmenuje členy školské rady za zřizovatele: Mgr. Ivana

Lacinová, RNDr. Ludmila Knappová, Ing. Petr Hořejš. Rada ukládá starostovi, aby o jmenování

členů neprodleně informoval předsedkyni školské rady paní Tomkovou. Hlasování o usnesení: 5-0-0

123.13 Poděkování organizátorům Suchdolských čarodějnic 2017. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: Městská část Praha-Suchdol děkuje SDH Praha-Suchdol za

spoluorganízaci akce Suchdolské čarodějnice, která proběhla v pátek 28. dubna 2017 na komunitní

zahradě. Dále rada děkuje d“tskému pěveck'mu sboru MIKEŠ ze ZŠ M. Alše za úvodní vystoupení,
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DJ Martinu Krulichovi za ozvučení a hudební doprovodný program, dále rada děkuje MK Rybička za

aktivity pro děti a řeznictví RS MASO za sponzoring špekáčků. Rada pověřuje starostu, aby všem

zaslal poděkování. Hlasování o usnesem’: 5—0—0

123.14 Splašková kanalizace Budovec - uzavírky ulic. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

informaci mandatáře firmy ZAVOS, že zahájení výstavby kanalizace a s tím spojená uzávěra ulice

Kamýcká se z důvodu změny postupu výstavby prozatím odkládá.

123.15. Participativni rozpočet - validace projektů. Předkládá: lng. V. Štěpánková, zástupkyně

starosty. Rada bere na vědomí informaci k postupu validace návrhů podaných v rámci

participativního rozpočtu MČ: Bylo podáno 15 projektů, 2 projekty byly shledány jako

nerealizovatelné, do hlasování postupuje 13 projektů.

123.16 Veřejná zakázka "Elektromobil pro městskou část Praha-Suchdol" - jmenování komisí.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada jmenuje členy komise pro

otevírání obálek & hodnotící komise na akci "Elektromobil pro městskou část Praha-Suchdol" ve

složení: Komise na otvírání obálek (3 členové), předpokládaný termín: úterý 16. 5. 2017 v 15:05 hod

v malé zasedací místnosti. Komisaři: pan Antonín Ptáček (ODS), Jaroslav Štůla (MČ Praha-Suchdol),

Ing. Milan Kosař (MČ Praha Suchdol), náhradník: lng. Milan Novotný (MČ Praha-Suchdol).

Komise pro hodnocení (3 členná)z komisaři: pan Antonín Ptáček (ODS), Ing. Milan Kosař (MČ Praha-

Suchdol), Jan Zoubek (ANO), náhradník: Jaroslav Štůla (MČ Praha—Suchdol). Rada pověřuje starostu

podpisem jmenovacích dekretů komisařů a zástupců komisařů.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

123.17 Výběr dodavatele nábytku do Místní veřejné knihovny. Předkládá: Bc. K. Vostrovská,

vedoucí knihovny. Usnesení rady: Rada schvaluje návrh nábytku do Mistni veřejné knihovny a

schvaluje dodavatele nábytku: Marek Lust,*lČ 70361240, cena

dodávky činí 27.080 Kč včetně DPH. Hlasování o usneseni: — -

123.18 Žádost ředitelky ZŠ M. Alše o vrácení nevyčerpaného provozního příspěvku za rok

2016 ve výši 130.473 Kč. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení rady: Rada

schvaluje navýšení příspěvku Základní škole ZŠ M. Alše ve výši 130.473 Kč, z nichž bude hrazena

mzda vrátné a rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny. Hlasování o usnesení: 5-0—0

Jednání bylo ukončeno v 18.20 hod

Zápis byl vyhotoven dne 10. 5. 2017.
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