
Program 141. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

11. října 2017

141.1 Změna čerpání rozpočtu 2017 —financování v odpa 2212 — silnice. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

141.2 Vyhodnocení poptávky na správu kupní ceny pozemku parc. č. 1068/1 v k.ú. Suchdol. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO.

141.3 Smlouva o spolupráci s PPD - plynovody Starý Suchdol. Předkládá: starosta.

141.4 Vyhodnocení záměru č. 60.2017 na prodej pozemku parc.č. 2323/6 v k.ú. Suchdol. Předkládá: Ing.

V. Vik, zástupce starosty.

141.5 Návrh darovací smlouvy č. 168/2017 na založení a výsadbu ovocného sadu na pozemku parc.č.

2269/16 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

141.6 Odstoupení od pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. na havarijní pojištění

Fordu Tranzit RZ. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

141.7 Výsledky architektonicko-krajinářské projektové soutěže o návrh "ZAHRADY SE HŘBITOVEM U

KAPLE SV. VACLAVA V PRAZE-SUCHDOLE". Předkládá: starosta.

141.8 Žádost společnosti ReJePan s.r.o. o informace dle zákona 106/1999 Sb. Pokračování bodu 140.5.

Předkládá: tajemnice.

141.9 Žádost ředitelky MŠ K Roztokúm o schválení odpisového plánu vestavěné skříně a podia.

Předkládá: Mgr. J. Hešíková, ředitelka MS K Roztokům.

141.10 Žádost ředitele MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu dětského dopravního hřiště.

Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

141.11 Informace o realizaci přeměny akátových porostů. Předkládá: starosta.

141.12 IV. Taneční zábava v maskách i bez masek dne 25. 11. 2017. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

141.13 Zahájení suchdolského betléma, zajištění osvětlení. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

141.14 Kupní smlouva na pozemek parc.č. 1068/1 v k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

141.15 Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole. Předkládá: starosta.

141.16 Zakoupení a následný prodej tísňových tlačítek SOS Asistent zájemcům. Předkládá: Ing.

V. Stěpánková, zástupkyně starosty.



141. ZASEDÁNÍRADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 11. ŘÍJNA 2017

 

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Jan Zoubek - radní

Omluvena: RNDr. Ludmila Knappová - radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, lng. v. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.40 hod.

Program jednání:

141.1 Změna čerpání rozpočtu 2017 - financování vodpa 2212 — silnice. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda z důvodu potřeby financování oprav komunikací schvaluje následující

změnu čerpání rozpočtu na rok 2017 ve výši 390 tis. Kč: výdajová strana: odpa 2212 — silnice a pol.

6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 354, snížit 0 Kč 390 000,-; odpa 2212 — silnice a pol. 5171 — opravy

a udržování, ORJ 354, zvýšit 0 Kč 390 000,-. Příjmy ivýdáje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schválené rozpočtové změny.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

141.2 Vyhodnocení poptávky na správu kupní ceny pozemku parc. č. 1068/1 vk. ú. Suchdol.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda na základě vyhodnocení nabídek pro správu

kupní ceny pozemku parc. č. 1068/1 v k. ú. Suchdol ve výši 18.194.020,- Kč vybrala na základě nabídek

banku ČSOB, a.s., cena za správu činí 10.000 Kč. Rada po úpravách schvaluje smlouvu o bankovní

úschově kupní ceny pozemku parc. č. 1068/1 v k. ú. Suchdol s CSOB. Hlasování o usnesení: 4-0-0

141.3 Smlouva ospolupráci s PPD - plynovody Starý Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Ráda souhlasí suzavřením smlouvy ospolupráci s Pražskou plynárenskou Distribuce, as.,

(IČ: 27403505) na přípravě a realizaci stavby "Výstavba plynárenského zařízení pro odběrné místo ul.

U Kapličky, Bažantní, Starosuchdolská vPráze-Suchdole". Ráda po úpravách schvaluje Smlouvu

o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., a pověřuje

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

141.4 Vyhodnocení záměru č. 60.2017 na prodej pozemku parc.č. 2323/6 vk. ú. Suchdol.

Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí, že kzáměru se

přihlásil pán |_ R-. Ráda doporučuje zastupitelstvu projednat prodej pozemku parc. č. 2323/6

v k. ú. Suchdol panu l-R-i na příštím zasedání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

141.5 Návrh darovací smlouvy č. 168/2017 na založení a výsadbu ovocného sadu na pozemku

parc. č. 2269/16 v k. ú. Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda schvaluje přijetí daru od

2. s. Na ovoce - založení a výsadba ovocného sadu o 50 kusech ovocných stromů starých odrůd na

pozemku parc. č. 2269/16 v k. ú. Suchdol včetně zajištění následné péče po dobu 5 let od jeho

založení. Ráda schvaluje darovací smlouvu č. 168/2017 á pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

141.6 Odstoupení od pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. na havarijní

pojištění Fordu Tranzit RZ. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada

schvaluje odstoupení MC Praha-Suchdol odv pojistné smlouvy č. 965074, pod náším číslem 190/2009,

s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s., IC: 46973451, se sídlem Rímská 2135/45, Praha 2, týkající

se havarijního pojištění Fordu Tranzit RZ pozn. znáčky 1AJ 8872 a pověřuje starostu podpisem žádosti

oukončení pojistné smlouvy. Ráda pověřuje vedoucího OHSOM, aby projednal uzavření pojistné

smlouvy s pojišťovnou Kooperativa a. s., která nabídla nižší cenu havarijního pojištění pro uvedené

vozidlo. Hlasování o usnesení: 4-0-0

141.7 Výsledky architektonicko-krajinářské projektové soutěže o návrh "ZAHRADY SE

HRBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE-SUCHDOLE". Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Radá bere na vědomí výsledky árchitektonicko-krajinářské projektové soutěže o udělila po posouzení

všech návrhů dvě ceny a dva návrhy byly odměny:

1. cenu ve výši 70 000 Kč získál návrh č. 7, účastník Ing. arch. Martin R-

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



2. cenu ve výši 55 000 Kč získal návrh č. 3, účastník lng. arch. Ivan G-

Odmény ve výši 20 000 Kč získaly návrh č. 8, účastník Ing. arch. Václav M- a návrh č. 1,

účastník Ing. Vladimír 5.. Rada souhlasí s vyhlášením jednacího řízení bez uveřejnění (JRBU) podle

stanovení § 63 a § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s účastníky soutěže,

jejichž návrhy byly oceněny, v pořadí dle výsledku soutěže: 1. Ing. arch. Martin R., 2. Ing. arch. lvan

Gc_<. Rada souhlasí s vyplacením odměn členům poroty v celkové výši 204 803 Kč včetně DPH

dle předložené tabulky. Hlasování o usnesení: 4-0-0

141.8 Žádost společnosti ReJePan s.r.o. o informace dle zákona 106/1999 Sb. Pokračování bodu

140.5. Předkládá: tajemnice. Rada bere na vědomí odpověď žadateli.

Po projednání bodu 141.8 se na jednání dostavila RNDr. Knappová.

141.9 Žádost ředitelky MŠ K Roztokům ovschválení odpisového plánu vestavěné skříně a podia.

Předkládá: Mgr. J. Hešíková, ředitelka MS K Roztokům. Usnesení rady: Rada schvaluje odpisové

plány následujícího majetku: vestavná skříň vhodnotě 40.300 Kč, podium spolicemi aúložnými

prostory v hodnotě 71.200 Kč: rovnoměrné odepisování, odpisová skupinav2 s dobou odepisování 5

let. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání usnesení rady ředitelce MS K Roztokům. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

141.10 Žádost ředitele MŠ Gagarinova ovschválení odpisového plánu dětského dopravního

hřiště. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje odpisový

plán následujícího majetku: dětské dopravní hřiště v hodnotě 229.902 Kč, odpisová skupina 5 s dobou

odpisu 3Q let, počátek odpisů říjen 2017. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání usnesení rady

řediteli MS Gagarinova. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.11 lnformace o realizaci přeměny akátových porostů. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

informaci, že Lesy hl. m. Prahy budou od října 2017 na území MC provádět kácení akátových porostů

ajejich postupnou náhradu původními dřevinami.

141.12 IV. Taneční zábava v maskách ibez masek dne 25. 11. 2017. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí se spoluúčastí na organizaci IV. Taneční zábavy v maskách

i bez masek, kterou připravuje Spolek aktivních přátel na sobotu 25. listopadu 2017 v Klubu C na CZU.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.13 Zahájení Suchdolského betléma, zajištění osvětlení. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rada bere na vědomí termín zahájení Ssuchdolského betléma, sobota

2.12.2017 od 15:30 hodin ažádá vedoucího OHSOM ozajištění natažení apřipojení vánočního

osvětlení vč. umístění reflektorů na betlém adomluvení slavnostního rozsvícení na 16. hodinu dne

2.12.2017. Rada ukládá paní Krumpholcové, aby ve spolupráci smístními organizacemi zajistila

doprovodný program. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.14 Kupni smlouva na pozemek parc. č. 1068/1 vk. ú. Suchdol. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje kupní smlouvu č. 167/2017 na pozemek parc. č. 1068/1 v k. ú. Suchdol. Uplatný

převod pozemku do vlastnictví hlavního města Prahy, správa nemovitosti svěřena městské části Praha-

Suchdol, byl schválen ZMC Praha-Suchdol usnesením č.j. 16/3/2017. Rada pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.15 Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Oprava

dešťové kanalizace na Starém Suchdole“, která spočívá v opravě stávající dešťové kanalizace v ulici

Pod Rybníčkem, VÚdolí a Do Vrchu. Termín vyhlášení zakázky je čtvrtek 12. října 2017, lhůta pro

doručení nabídek končí v pátek 27. října 2017 ve 13:00 hodin, otevírání obálek bude zahájeno v pátek

27. října 2017 ve 13:05 hodin. Rada po úpravách souhlasí s návrhem smlouvy o dílo. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi, ref. investic, aby oslovil následující firmy, sjejichž prací má MC dobrou zkušenost: AMIKA

FIRST s.r.o., Cetus plus, a.s., INOS Zličín, a.s., MBM Trade s.r.o., Prockert&Hynek, a.s., WALCO CZ

spol. s r.o. Rada ukládá starostovi zveřejnit zakázku na profilu zadavatele. Hlasování o usnesení: 5-0-0

141.16 Zakoupeni a následný prodej tísňových tlačítek SOS Asistent zájemcům. Předkládá: lng. V.

Stěpánková, zástupkyně starosty. Usnesení rady: Rada souhlasí s prodejem tlačítka pro tísňové volání

SOS Asistent (nákupní cena 4.600 Kč/ks) za zvýhodněnou cenu pro zájemce 2.500 Kč/ks. Zatím je

nahlášeno 5 zájemců, kteří splňují podmínku osob starších 80 let nebo jsou držiteli ZTP/P s trvalým

pobytem vMC. Prodej proběhne na základě předávacího protokolu se zájemcem. Tlačítka se MC

nevracejí. Rada žádá Z. Krumpholcovou, aby sjednala prodej přihlášeným zájemcům. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 10. 2017.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


