
Program 149. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

29. listopadu 2017

149.1 Návrh rozpočtového opatření - dar 10 tis. Kč na opravu dětského hřiště. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.

149.2 Dohoda s paní Pánka—su o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12, Stehlíkova 928. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

149.3 Nájemní smlouva s paní I-u na pronájem bytu č. 4, Stehlíkova 928. Předkládá: H. Felgrová,

ref. BH.

149.4 Návrh novely vnitřního platového předpisu. Předkládá: tajemnice.

149.5 Společný reprezentační ples MČ Lysolaje a Suchdol. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

149.6 Vyjádření Operátora ICT k žádosti o dotaci na "Projekt s prvky Smart City v MČ Praha-Suchdo|".

Předkládá: starosta.

149.7 Průzkum spokojenosti klientů se službami Horizontu, centra služeb pro seniory. Předkládá:

starosta.

149.8 Stanovení termínu 18. zasedání zastupitelstva. Předkládá: starosta.

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

149.10 Splašková kanalizace Horní Sedlec - dodatek č.4 ke smlouvě č. 26/2017 Předkládá: Ing. V. Vik,

zástupce starosty.

149.11 Výběr projektanta rekonstrukce střechy BD Stehlíkova 928-930. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

149.12 Výběr technického dozoru investora na akci „Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“.

Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

149.13 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s přijetím vdaru od Letiště Praha a. s. z programu ,,Dobré

sousedstvi“. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZS.



ZÁPIS 149. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 29. LISTOPADU 2017

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Omluvená: Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty, Jan Zoubek - radní

Ověřovatelě: RNDr. Knappová, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program jednání:

149.1 Návrh rozpočtového opatření - dar 10 tis. Kč na opravu dětského hřiště. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda na základě schválení darovací smlouvy č. 182/2017 se

Společenstvím vlastníků jednotek bytověho areálu Výhledy l. - finanční dár ve výši 10.000 Kč na

opravu veřejně přístupného dětské hřiště v areálu Výhledy l souhlasí s následující změnou čerpání

rozpočtu na rok 2017: výdajová strana: odpa 3419 — ostatní tělovýchovná činnost a pol. 5222 — neinv.

transfery občanským sdružením, ÚZ 98, ORJ 420, snížit 0 Kč 10.000,-; odpa 3421 — využití volného

času dětí a mládeže a pol. 5225 — neinv. transfery společenství vlastníků jednotek, ÚZ 98, ORJ 420,

zvýšit 0 Kč 10.000,-. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Ráda

ukládá vedoucímu EO, aby neprodleně zajistil provedení uvedené rozpočtové změny. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

149.2 Dohoda s paní_ o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12, Stehlíkova 928.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí sdohodou oukončení nájemní

smlouvy na byt č.12, Stehlíkova 928 s paní_ l—k30. 11. 2017. Rada pověřuje

starostu, aby dohodu podepsal. Hlasování o usnesení: 3-0-0

149.3 Nájemní smlouva s paní_na pronájem bytu č. 4, Stehlíkova 928. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem bytu č. 4, na adrese Stehlíkova 928

pání__za následujících podmínek: nájemné ve výši 117,40 kč/m2 stanoveně po

deregulaci nájemného, úhrada za služby, nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1.12.2017. Rada

schvaluje nájemní smlouvu na uvedený byt a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

149.4 Návrh Novely vnitřního platového předpisu. Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Rada

s účinností od 1. 1. 2018 schvaluje Směrnici Úřadu MČ Praha-Suchdol č. 2/2017 Vnitřní platový

předpis, novelu směrnice č. 2/2007 a směrnice č. 3/2010, která je vydána vsouvislosti s novým

nařízením vlády č. 341/2017 Sb., oplatových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

a správě (ve znění pozdějších předpisů). Hlasování o usnesení: 3-0-0

149.5 6. Společný reprezentační ples MČ Lysolaje aSuchdol. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol souhlasí s uspořádáním 6. Společného

reprezentačního plesu MČ Praha-Suchdol a MČ Praha-Lysolaje vsobotu 27. ledna 2018 vhotelu

Galaxie. Na předpokládaných nákladech ve výši 100.000 Kč se budou rovným dílem podílet obě

pořádající městské části. Vstupné činí 200 Kč a vstupenky budou v předprodeji od 11. 12. 2017. Rada

pověřuje Z. Krumpholcovou organizací plesu a prodejem vstupenek. Hlasování o usnesení: 3-0-0

149.6 Vyjádření Operátora ICT kžádosti o dotaci na "Projekt s prvky Smart City v MČ Praha-

Suchdol". Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí, že operátor ICT, a.s. nedoporučil poskytnutí

finančních prostředků z rezervy Smart Cities na "Projekt s prvky Smart Cities v MČ Praha-Suchdol",

protože jej nepovažuje za opodstatněný z důvodu malého rozsahu (1 lampa s dobíjející stanicí a 1

dobíjející stanice). Usnesení rady: Rada "Projekt s prvky Smart Cities v MČ Praha-Suchdol" schválený

usnesením rady č. 147.6 ze dne 15. listopadu 2017 nebude podávat. Hlasování o usnesení: 3-0-0

149.7 Průzkum spokojenosti klientů se službami Horizontu, centra služeb pro seniory.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí výsledky průzkumu spokojenosti klientů se službami

Horizontu, centra služeb pro seniory. Průměrné hodnocení klientů bylo okolo 1,3 (ve stupnici 1 nejlepší

- 5 nejhorší).

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:



149.8 Stanovení termínu 18. zasedání zastupitelstva. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí,

že starosta stanovil termín zasedání zastupitelstva na čtvrtek 25. 1. 2017.

149.9 Změna čerpání rozpočtu 2017 — financování odpa 2212 - silnice. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada zdůvodu financování úhrady faktur za opravy komunikací

souhlasí s následující změnou 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,-. Rada ukládá vedoucímu

EO, aby neprodleně zajistil provedení uvedené rozpočtové změny. Příjmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 3-0-0

149.10 Splašková kanalizace Horní Sedlec - dodatek č.4 ke smlouvě č. 26/2017. Předkládá: Ing.

V. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada souhlasí se zněním dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

č. SML 026/2017 se společností MBM TRADE CZ, s.r.o., IČ: 25507222, který řeší vícepráce

požadované městskou částí vrámci akce Splašková kanalizace Horní Sedlec: provedení odbočky

a uklidňovací šachty pro přípojku RD č.p. 238 při ulici Na Rybářce, náhrada vstupní branky u CS šířky

1250mm za vjezdová vrata š4000 mm, vyztužení uchycení výtlačného potrubí, úpravy povrchů

komunikací v souladu s usnesením rady HMP č. 95/2012 v aktuálním znění dle požadavku TSK a.s.

Cena předmětu plnění se v souladu se změnovými listy č. 4, 5, 6 a 7, které jsou přílohou dodatku č. 4,

navyšuje o 681 558,- Kč na celkovou cenu díla ve výši 21 197 628,- Kč bez DPH. Konečný termín se

tímto dodatkem nemění, dokončení zbývajících finálních povrchů komunikací v roce 2018 vázané na

dokončení rekonstrukci vodovodů bude provedeno jako odstranění nedodělku v termínu do 30.6.2018

a fakturováno po provedení prací. Rada pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

149.11 Výběr projektanta rekonstrukce střechy BD Stehlíkova 928-930. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě průzkumu cen vybrala projektanta

rekonstrukce střechy BD Stehlíkova 928-930: Ing. Miroslav Zimmer, IČ: 14999501, za nabídkovou

cenu 42.500 Kč (dodavatel není plátce DPH). Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby projektové práce

objednal. Hlasování o usnesení: 3-0-0

149.12 Výběr technického dozoru investora na akci „Oprava dešťové kanalizace na Starém

Suchdole“. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po provedeném

průzkumu cen TDI na akci „Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“ vybrala: p. Davida

Boučka, IČ: 11243813. Cena prací je 73.000 Kč, dodavatel není plátce DPH. Rada po úpravách

schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 3-0-0

149.13 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s přijetím daru od Letiště Praha a.s. z programu „Dobré

sousedství“. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ. Usnesení rady: Rada souhlasí s přijetím

daru pro ZŠ M. Alše ve výši 90.000 Kč od Letiště Praha a.s. v rámci programu „Dobré sousedství“ na

realizaci projektu: ,,Vybaveni učebny pro doučování a semináře“. Hlasování o usnesení: 3-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 11. 2017

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


