
12„4- ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 24. KVĚTNA 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

RNDr. Ludmila Knappová — radní

Jan Zoubek - radní

Omluven: Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program jednání:

124.1 Návrh rozpočtového opatření - navýšení rozpočtu roku 2017 oneínvestiční dotaci

z rozpočtu hlavního města Prahy pro mateřské a základní školy ve výši 775.400 Kč na dokryti

integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedouci EO.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu r. 2017 o poskytnutí neinvestiční dotace

zrozpočtu hlavního města Prahy pro mateřské azákladní školy ve výši 775.400 Kč na dokryti

integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 adoporučuje finančnímu výboru

a zastupitelstvu projednat poskytnutí dotace. Rada ukládá ved. OE zajistit zaúčtování prostředků ve

výši 775,4 tis. Kč v souladu s metodikou zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m.

Prahy pod číslem dokladu 3028 v měsíci květnu. Hlasování o usnesení: 4-0—0

124.2 Návrh rozpočtového opatření - navýšení pol. rozpočtu r. 2017 v odpa 3113 - základní

školy - navýšení příspěvku ZŠ M. Alše ve výši 130,5 tis. Kč. Pokračování bodu 123.18.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada vsouvislosti 5 navýšení příspěvku ZŠ M.

Alše dle usnesení č. 123.18 souhlasí s navýšením položkového rozpočtu na rok 2017 o 130,5 tis. Kč

a schvaluje s tím spojené rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 3113 — základní školy 3 pol.

2229 — ostatni přijaté vratky transferů, ORJ 412 zvýšit 0 Kč 130.500,—; výdajové strana: odpa 3113 —

základní školy a pol. 5331 — neinv. příspěvek, ORJ 412 zvýšit 0 Kč 130 500,—. Rada ukládá vedoucímu

EO, aby zajistil provedení rozpočtového opatření a schválený příspěvek zaslal ZŠ M. Alše. Příjmy

i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

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

Kamýcká, pro umístění závory. Pokračování bodu 123.5. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí vyjádření pana __k pronájmu pozemku parc. č. 6/1

společnosti ELMET Group. Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 6/1 ovýměře 53 m2 v k. ú.

Suchdol společnosti ELMET Group spol. s. r.o. za účelem zajištění příjezdu kpozemkům za

následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, cena za

pronájem pozemku činí 10.000 Kč ročně, společnost ELMET Group sro umožní panu _

_přístup a příjezd na pozemek parc. č. 5, k. ú. Suchdol, přes pronajatý pozemek. Rada po

úpravách schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 30/2017 na uvedený pronájem apověřuje

starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

124.4 Návrh na ukončení náj. sml. č. 9/2017 s-_ na pronájem části pozemku

parc. č. 1141/1 - zahrádka. Předkládá: H. Felgrová, referentka BH. Usnesení rady: Rada schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 9/2017 s panem __výpovědí k26. 5. 2017 zdůvodu

hrubého porušení nájemní smlouvy. Rada ověřu'e starostu podpisem výpovědi aukládá paní

Felgrově, aby výpověď předala panu & Hlasování o usnesení: 4—0—0

124.5 Žádost oukončení nájemní smlouvy na byt č. 11, Stehlíkova 929 zdůvodu úmrtí

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

smlouvy na byt č. 11, Stehlíkova 929 s panem__k31. 5. 2017 zdůvodu

úmrtí. Hlasování o usnesení: 4-0-0
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124.6 Žádost MK Rybička o zapůjčení velké zasedací místnosti MČ Praha-Suchdol v terminu

10. až 13. července 2017. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí svyužitím velké

zasedací místnosti od 10. do 13. července 2017 v dobé od 9:30 do 12:00 hodin pro realizaci projektu

MK Rybička Týden zážitků. Rada promíjí nájemné za uvedenou dobu s tím, že se jedná o náhradu za

zkrácené využití místnosti dle smlouvy č. 195/2016 v červnu 2017. Hlasování o usnesení: 4—0-0

124.7 Pojistná smlouva č. 057/2017 s pojišťovnou Kooperativa pro pojištění odpovědnosti

zastupitelů obce. Předkládá: M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje pojistnou

smlouvu č. 8603251891 (pod naším číslem 057/2017) o pojištění odpovědnosti zastupitelů obce se

smluvní stranou: Kooperativa pojišťovna as, s ročním pojistným 6.745 Kč a pověřuje starostu jejim

podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

124.8 Vyhodnoceni výběru zhotovitele opravy komunikace Trojanův Mlýn. Předkládá: lng.

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě porovnání cenových nabídek

pro provedení opravy komunikace Trojanův Mlýn pomocí válcované-ho asfaltového recyklátu

a výměnu a dovybavení stávajících dřevěných svodnic novými ocelovými, vybrala společnost Petr

Kukla — PAKK, IČ: 13820729, za cenu 107.880,- Kč bez DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby

práce objednal, a pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usneseni: 4—0—0

124.9 Akce "ZŠ Mikoláše Alše - rozšířeni kapacit ll. etapa a modernizace, část výukové prostory

a snížení akustické zátěže“ - jmenování komise pro otevírání obálek ajmenování komise pro

hodnocení nabídek. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada

jmenuje komisi pro otevírání obálek a současně komisi pro hodnocení nabídek na akci „ZŠ Mikoláše

Alše - rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část výukové prostory a snížení akustické zátěže".

Členové obou komisí jsou: Antonín Ptáček, Václav Čížek, Ing. Jan Šefránek, Jan Zoubek, lng.

Čestmír Mudruňka; jejich náhradníci jsou: Ing. Milan Novotný, Ing. Milan Kosař, Jaroslav Štůla.

Hlasování o usneseni: 4-0-0

124.10 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele akce. Předkládá: starosta.

a) Rada po úpravách schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky ZŠ Mikoláše "ZŠ Mikoláše

Alše - rozšíření kapacit II. etapa, rekonstrukce a navýšení kapacity kuchyně - stavební část".

b) Rada schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky ZŠ Mikoláše "ZŠ Mikoláše Alše -

rozšíření kapacit II. etapa, rekonstrukce a navýšení kapacity kuchyně - technologie.

Hlasování o usnesení: 4—0—0

124.11 Úpravy chodníku mezi ul. Do Vrchu a Pod Rybníčkem vsouvislosti s rekonstrukcí

vodovodu Starý Suchdol. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady:

Rada schválila dodavatele provedení úpravy komunikace v ulici Do Vrchu mezi ulicí Pod Rybníčkem

a vjezdem na pozemek parc. č. 285/2 vk. ú. Suchdol takovým způsobem, aby bylo zabráněno

pronikání dešťové vody z ulic na pozemek 285/2 — společnost Jordák s.r.o, IČ 02222051. Maximální

cena prací je 105.440 Kč bez DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby práce objedná, a pověřuje

starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 4-0-0

124.12 Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy - Statut hl. města Prahy - přestupky.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá připomínky k navrhované obecně závazné vyhlášce

hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se

vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů voblasti kompetencí

z přestupkového zákona. Rada ukládá starostovi, aby zajistil neprodleně zaslání stanoviska rady

k návrhu na MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

124.13 Smlouva č. 059/2017 s-_ ovytvoření aveřejném nedivadelním

uprovozování uměleckého výkonu - vysto pem apely CUKR v rámci akce Restaurant Day.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu č. 059/2017

s-_ ovytvoření aveřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu -

vystoupení kapely CUKR v rámci akce Restaurant Day. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

124.14 Poděkování za organizaci akce Restaurant Day. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Městská část Praha—Suchdol děkuje SDH Praha—Suchdol za technické a materiální

zabezpečení akce Restaurant Day, která proběhla v sobotu 20. května 2017 na Komunitní zahradě

Suchdol. Rada MČ děkuje místním občanům, kteří se zapojili do přípravy komunitního vaření

a podpořili celosvětovou akci, a též děkuje flétnovému souboru AULOS pod vedením MUDr.

Čadkové, který obohatil program této akce svým vystoupením. Rada pověřuje starostu, aby zaslal

poděkování. Hlasování o usnesení: 4-0-0
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124.15 Terminy jednání Rady MČ Praha-Suchdol, Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol a Komise

územního rozvoje a infrastruktury. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje následující

termíny jednání:

Rada MČ Praha-Suchdol od července: 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 30. 8. a dále každou středu.

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol: 22. 6., 14. 9. a 9. 11.

Komise územního rozvoje a infrastruktury od července: 25. 7., 29. 8. a 26. 9.

Hlasování o usnesení: 4—0—0

124.16 Zápis zjednání komise územního rozvoje a infrastruktury. Předkládá: starosta.

1) Žádost ostanovisko pro ÚR - vedení sítě elektronických komunikací „RVDSL

1612_A_A_DEJU44_MET“. Místo: chodník na uliciSuchdolské— na parc.cč.2294/11 a2294/10, podél

parcel 1056, 1054/1, 1053/1, 1053/3, vše vk. ú. Suchdol, stavebník: Cetin Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí snavrhovanou stavbou „RVDSL 1612_A_A_DEJU44_MET“

s podmínkou, že chodník, ve kterém bude kabel uložen, bude opraven v celé šíři, tedy od obrubníku k

plotu (dle pravidel TSK). Oprava bude provedena podél celé trasy kabelu. Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi zaslat žadateli stanovisko rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0

2) Žádost o stanovisko ke stavbě „Stavební úpravy suterénu RD na garáž, výstavba bazénu

v ul. Nad Dolíky 308/32“, žádost o souhlas s napojením na komunikaci. Místo: Nad Dolíky 305/32

parc č 361, 362 v k. U. Suchdol, stavebník:_ _. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KÚRI souhlasí s navrhovanou stavbou „Stavební úpravy suterénu RD na garáž, výstavba

bazénu v ul. Nad Dolíky 308/32" a s žádostí 0 souhlas s napojením na komunikaci s tím, že nájezd

bude proveden z betonové dlažby stejného typu, jako je dláždění použité v této ulici. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi zaslat stanovisko rady žadateli. Hlasování o usnesení: 4—0-0

3) Žádost ostanovisko kdemolicí stávajícího objektu rodinného domu č. p. 311/14 vul.

Staročeská. Místo: Staročeská 311/14, Praha-Suchdol, parc. č. 680, 681 v k. U. Suchdol; stavebník:

_. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s navrhovanou

demolicí stávajícího objektu rodinného domu č. p. 311/14 vul. Staročeská. Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi zaslat stanovisko rady žadateli. Hlasování 0 usneseni: 4-0-0

4) Žádost o stanovisko - pro UR - stavba Dva rodinné domy „Nad Spáleným mlýnem“

Místo: Nad Spáleným Mlýnem 657, Praha-Suchdol, parc. č. 806, 807, 808 v k. U. Suchdol; stavebník:

Stavební podnikání s.r.o., V Ořeší 847, Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení

KURi nesouhlasi s návrhem rozdělení pozemku na části které nejsou přímo napojeny na komunikaci

a zároveň nesouhlasí s vytvořením účelové příjezdové cesty pro přístup kzadnímu pozemku Rada

ukládá lng. Mudruňkovi stanovisko rady zaslat žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

5) Žádost o stanovisko pro SP stavby „Stavební úpravy a zateplení rodinného domu č. p. 800,

Suchdol“. Místo: Na Vrchmezí 800/23, č. parc. 1345/2,1345/15 vk. ú. Suchdol, stavebník:-

-. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s navrhovanou stavbou „Stavební

úpravy a zateplení rodinného domu č. p. 800, Suchdol“. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi zaslat

stanovisko rady žadateli. Hlasování o usneseni: 4—0-0

6) Žádost ostanovisko kzáměru stavby „Viladům Kamýcká“ sšesti bytovými jednotkami.

Místo: Kamýcká ul., pozemek parc č 1967 vk. ú. Suchdol, ZAK GROUP s...,ro Velké Přílepy.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí se záměrem stavby „Viladům

Kamýcká“, protože tento pozemek vzhledem k jeho velikosti akcharakteru okolní zástavby není

vhodný pro stavbu viladomu s šesti byty. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi zaslat stanovisko rady žadateli.

Hlasování 0 usneseni: 4-0-0

7) Žádost ostanovisko pro ÚS „úprava připojení rodinných domů k NN“ (souhlas s vedením

kabelů NN), Místo: ul. Kosova— u parc. č. 6/25, 6/24vk ú. Suchdol, stavebnici: lng_

Ing. _PhD., MUDr._ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI

souhlasí s navrhovanou úpravou připojení rodinných domů k NN a upozorňuje na nutnost zažádat o

DIO. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi zaslat stanovisko rady žadateli. Hlasování o usneseni: 4-0-0

11) Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 13/1 v k. ú. Suchdol

pro TJ Slavoj Suchdol za účelem výstavby a provozování hřiště se zázemím. Žadatel: MHMP,

odbor správy majetku Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s pronájmem části

pozemku parc. č. 13/1 v k. U. Suchdol vymezené v UP pro sport, nájemce Tělovýchovná jednota Slavoj

Suchdol z.s, IČ: 17048290, za následujících podminek:

- nájemce musí vybudovat na pozemku hřiště pro kopanou se zázemím a příslušenstvím (šatny,

tělocvična, parkoviště, ..) (
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— nájemce má sídlo a působí na území MČ,

- nájemce bude organizovat po dobu nájmu sportovní činnost dětí a mládeže (tréninky, účast

v soutěžích dětí a mládeže od 3 do 18 let — minimálně jeden tým v každé kategorii),

- nájemce umožní městské části využít areál pro organizování až 4 akci za rok.

Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady k pronájmu na MHMP. Hlasování

o usnesení: 4—0—0

13) Aktualizace panoramatických záběrů pro Seznam.cz na komunikacích v Suchdole a Sedlci,

Žadatel:_GIS STAVINVEX a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí s aktualizací panoramatických záběrů pro Seznam.cz na komunikacích v Suchdole a Sedlci,

včetně komunikací pro pěší. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi zaslat stanovisko rady žadateli. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

14) Žádost o stanovisko pro ÚR, SP a provádění stavby „Nové STL plynovody MČ Suchdol —

lokalita Budovec, Praha“. Místo: Praha—Suchdol — Budovec, katastrální území Sedlec a Budovec,

dotčené pozemky: 2293/1, 2293/2, 2380, 2378, 2381/1, 2383, 2382, 2393/1, 2393/2, 2294/1 v k. ú.

Suchdol, 543, 450/1, 541, 544, 538/1, 536 vk. ú. Sedlec, ulice Lysolajská, Májová, Výjezdní,

Suchdolská, Při Hranici, UNového Suchdola, Na Vrchmezí, Za Hřištěm. Stavebník: PPD, a.s.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí snavrhovanou stavbou „Nově STL

plynovody MČ Suchdol — lokalita Budovec, Praha" spodmínkou, že stavbou dotčeně chodníky

ivozovky budou opraveny dle pravidel TSK. Rada ukládá lng. Mudruňkovi zaslat stanovisko rady

Žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

15) Žádost ostanovisko kzáměru stavby RD na pozemcích parc. č. 60 a 61, k. ú. Suchdol.

Místo: ul. U Kapličky, parc. č. 60 a 61 v k. ú. Suchdol. Stavebníci:_ MUDr., H

_MUDr. Usneseni rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se záměrem 3 av y

na pozemcích parc. č. 60 a61, k. ú. Suchdol. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi zaslat stanovisko rady

žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

124.17 Žádost oukončení náj. smlouvy č. 35/2016 — Ing.- Předkládá: H. Felgrová,

referentka BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením náj. smlouvy č. 35/2016 5 lng._

„na pronájem pozemku parc. č. 1627/6 dohodou ke dni 31. 5. 2017. Hlasování o usnesení:

124.18 Smlouva č. 30/2016 na údržbu veřejné zeleně se společností KOMWAG a.s. - opožděné

zahájení prací. Předkládá: Ing. M. Novotný, referent ŽP. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že

na základě smlouvy č. 30/2016 na údržbu veřejné zeleně byla u společnosti Komwag a.s. objednána

druhá letošní seč trávníků v pátek 12. 5. 2017 s požadavkem na zahájení prací nejpozději v pátek

19. 5. 2017. Práce byly zahájeny 24.5.2017 seči travnatých ploch u bytových domů Kamýcká /

U Kruhovky. Rada ukládá lng. Novotnému, aby na firmě uplatnil smluvní pokutu za prodlení se

zahájením sečení v délce čtyř kalendářních dnů (20. až 23. 5. 2017 včetně) v celkové výši 28.000

Kč. Hlasování o usnesení: 4—0-0

124.19 Využití velké zasedací místnosti ÚMČ pro hudební vystoupeni žáků hudebních

zájmových kroužků. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury Usnesení rady: Rada schvaluje

bezplatné poskytnutí velké zasedací místnosti ÚMČ pro hudební vystoupení žáků hudebních

zájmových kroužků. Hlasování o usnesení: 4O-O

Jednání bylo ukončeno v 17.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 5. 2017.
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