
Program 158. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

7. února 2018

158.1 Zvýšení rozpočtu roku 2018 o neinv. dotaci na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 - oblast

zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni ve výši 196 tis. Kč. PředkládázJ. Stůlá, vedoucí EO.

158.2 Rozhodnutí o realizaci akce zasklení balkónu MŠ K Roztokům. Předkládá: Ing. C. Mudruňká, ref.

realizace investic.

158.3 Vyhodnocení VŘ na provedení rekonstrukce komunikace Ke Kladivům. Předkládá: Ing. C.

Mudruňka, ref. realizace investic.

158.4 Vyhodnocení VŘ na dodavatele opravy oken ve staré budově ZŠMA. Předkládá: Ing. C. Mudruňka,

ref. realizace investic.

158.5 Návrh rozpočtu zaměstnaneckého fondu na rok 2018. Předkládá: J. Martincová, personalistka.

158.6 Nákup části pozemku parc.č. 1627/1 v k.ú. Suchdol, chodník Štěpnice, od čZU. Předkládá:

starosta.

158.7 Revokace usnesení č. 156.11 Kalkulace ceny stočného pro splaškovou kanalizaci připojenou na

COV Roztoky. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

158.8 Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce Zahrady se hřbitovem u kaple sv.

Václava. Předkládá: starosta.

158.9 Studie proveditelnosti větrání s rekuperací v nové budově ZŠ M. Alše. Předkládá: Ing. Vik,

zástupce starosty.

158.10 Jednání s řediteli škol zřizovaných MČ. Předkládá: RNDr. L. Knapová, radní.

158.11 Smlouva č. 10/2018 - dar SH ČMS, SDH Suchdol na podporu sportu a práce s dětmi a mládeží.

Předkládá: starosta.

158.12 Smlouva č. 11/2018 - dar EWTO Česká republika, 2.5. na podporu sportu a práce s dětmi a

mládeží. Předkládá: starosta.

158.13 Smlouva č. 12/2018 - dar TJ Slavoj Suchdol na podporu sportu a práce s dětmi a mládeží.

Předkládá: starosta.

158.14 Smlouva č. 13/2018 - dar TJ Sokol Suchdol Sedlec na podporu práce s dětmi a mládeží.

Předkládá: starosta.

158.15 Smlouva č. 14/2018 - dar Domovu sv. Karla Boromejského na zajištění možnosti využití

sociálních a zdravotních pobytů občany MC. Předkládá: starosta.

158.16 Čerpání rozpočtu ZŠ M. Alše za rok 2017, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondů.

Předkládá: Mgr. A. Kejhárová, ředitelka ZS M. Alše.

158.17 Licenční smlouva s OSA o veřejném provozování hudebních děl - ples MČ Suchdol a Lysolaje.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

158.18 Smlouva č. 17/2018 o veřejném provozování uměleckého výkonu - hudební vystoupení v

rámci Suchdolského masopustu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

158.19 Sdělení Z._k problému se zápachem a hlukem Kamýcká 934. Předkládá: starosta.

158.20 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací obcí Statenice, Únětice, Roztoky a

městské části Praha-Suchdol, pokračování bodu 142.4, 152.6. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty

158.21 Termíny jednání zastupitelstva. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 158. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 7. ÚNORA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ján Zoubek - radní

RNDr. Ludmila Knappová - rádní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v16.10 hod.

Program jednání:

158.1 Zvýšení rozpočtu roku 2018 o neinv. dotaci na podporu aktivit v oblasti mistni Agendy 21

— oblast zdraví azdravého životního stylu na lokální úrovni ve výši 196 tis. Kč. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí s rozpočtovou úpravou a navýšením rozpočtu

na rok 2018 oneinv. dotaci ve výši 196.000 Kč a schvaluje následující rozpočtové opatření:

příjmová strana: odpá 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody

mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, zvýšit 0 Kč 196.000; výdajová

strana: zřídit odpa 3549 ostatní speciální zdravotnická péče a pol. 5131 — potraviny, UZ 81 zvýšit 0 Kč

6.000; odpá 3549 ostatní speciální zdravotnická péče a pol. 5139 — nákup materiál j.n., zvýšit 0 Kč

41.000; odpa 3549 ostatni speciální zdravotnická péče a pol. 5164 — nájemné, UZ 81, zvýšit 0 Kč

19.000; odpa 3549 ostatní speciální zdravotnická péče a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, UZ 81,

zvýšit 0 Kč 120.000; odpa 3549 ostatní speciální zdravotnická péče a pol. 5194 — věcné dary, UZ 81,

zvýšit 0 Kč 10.000; Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3001, dotace podléhá finančnímu

vypořádání za rok 2018 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového

opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.2 Rozhodnuti orealizaci akce zaskleni balkénu MŠ K Roztokům. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic. Ráda odkládá ná příště.

158.3 Vyhodnoceni VŘ na provedení rekonstrukce komunikace Ke Kladivům. Předkládá: lng.

C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda vybrala jako dodavatele akce „Oprava

povrchu Ke Kladivům“ společnost COMMATEL-Uher, s.r.o., IC: 27092348, za cenu 644.571 Kč bez

DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby zahájil vyjednávání o smlouvě. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

158.4 Vyhodnoceni VŘ na dodavatele opravy oken ve staré budově ZŠ M. Alše. Předkládá: Ing.

C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada vybrálá pro provedení akce „rekonstrukce

a nátěry oken ve staré budově ZS M. Alše v roce 2018“ společnost LAKOMAL Vrchlabí s.r.o., IC:

27535495, za cenu 2.141.031 Kč bez DPH. Rada po úpravách souhlasí po úpravách s navrženou

smlouvou o dílo a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.5 Návrh rozpočtu zaměstnaneckého fondu na rok 2018. Předkládá: J. Martincová,

personalistká. Rada schvaluje rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2018 s celkovými příjmy (vč.

zůstatku z roku 2017) ve výši 358.738,67 Kč a celkovými výdaji ve výši 323.000 Kč. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

158.6 Nákup části pozemku parc.č. 1627/1 vk. ú. Suchdol, chodník Štěpnice, od ČZU.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí s nákupem části pozemku parc.č. 1627/1 v k. ú.

Suchdol o výměře 128 m2 odděleného geometrickým plánem č. 1733-113/2017 pod č. 1627/166,

který je určen pro vybudování chodníku v ul. Stěpnice. Ráda doporučuje zastupitelstvu projednat

nákup uvedeného pozemku. Usnesení rady: 5-0-0

158.7 Revokace vusnesení č. 156.11 Kalkulace ceny stočného pro splaškovou kanalizaci

připojenou na COV Roztoky. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty. Usnesení Rady: Rada

revokuje usnesení č. 156.11 2 24. 1. 2018 a schvaluje následující usnesení: Rada bere na vědomí

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



kalkulaci ceny stočného vevvýši 33,99 Kč/m3 bez DPH, (tj. 39,09 Kč/m3 včetně DPH 15%) pro

odpadní vody odváděné ná COV Roztoky, předloženou provozovatelem - spol. 1.Vodohospodářská,

s.r.o. Cena odpovídá ceně stočného pro odpadní vody čištěné ná UCOV v Praze-Troji, jednotlivé

náklady v předložené kalkulaci cenyv stočného vymezuje koncesní řízení, finanční model

a vyrovnávací nástroj dle podmínek SFZP. Minimální výše ceny stočného pro rok 2018 stanovená

vzávazné finanční analýze schválené SFZP je splněna, výše nájemného uvedená vkalkulaci

stočného pro rok 2018 je ve výši 1 487 tis. Kč bez DPH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.8 Smlouva odilo na zhotoveni projektové dokumentace akce Zahrady se hřbitovem

u kaple sv. Václava vPraze-Suchdole. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada v souladu

s usnesením ZMC Praha-Suchdol čj. 18/14/2018 ze dne 26. 1. 2018 schvaluje Smlouvu o dílo 3 Ing.

arch. Martinem Rosou na zhotovení projektové dokumentace akce "Zahrady se hřbitovem u kaple

sv. Václava v Praze-Suchdole" a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.9 Studie proveditelnosti větrání s rekuperací v nové budově ZŠ M. Alše. Předkládá: Ing. V.

Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada na základě posouzení nabídek souhlasí s objednáním

Studie proveditelnosti větrání s rekuperací v nové budově ZS M. Alše u společnosti LI-VI Praha spol.

sr.o., IC 41189027 za cenu 30.000 Kč bez DPH. Studie bude obsahovat technicky proveditelné

variánty centrálního a individuálního větrání učeben a doporučení vhodného způsobu řešení větrání

z hlediska investičních nákladů, hluku, účinnosti, obsluhy a provozních nákladů s tím, že maximální

doba realizace nesmí překročit 8 týdnů. Součástí studie bude propočet nákladů na realizaci opatření

včetně varianty s chlázením přiváděného vzduchu. Ráda ukládá Ing. Mudruňkovi studii neprodleně

objednat, termín předání do 15. 3. 2018. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.10 Jednání s řediteli škol zřizovaných MČ. Předkládá: RNDr. L. Knapová, rádní.

Jednání s ředitelkou ZŠ M. Alše Mgr. Aleyandrou Kejharovou. Rada projednala s ředitelkou

aktuální témata ZS. Rada řešila s ředitelkou ZS problematiku GDPR.

Jednání s ředitelkou MŠ K Roztokům Mgr. Jaroslavou Barkovou Hešíkovou. Ráda projednala s

ředitelkou problematiku zastřešení balkonu v prvním patře budovy školky a požadavek sousedů na

výstavbu betonového plotu na hranici pozemku. Reditelka informovala o úspěšném projektu

polytechnické výchovy hrazeného z evropských fondů. Ráda řešila svředitelkou MS problematiku

GDPR. Reditelka informovala radu, že zápisy do mateřských škol v MC Praha-Suchdol budou 2. a

3. kvétna 2018. V MS je aktuálně 26 předškoláků. Reditelka dále informovala, že MS K Roztokům

počítá s ukončením provozu školní jídelny v polovině června 2018, školka pojede na pobyt v přírodě.

Jednání s ředitelem MŠ Gagarinova Mgr. S. Zeleným. Ředitel informoval o personální situaci ve

školce, nových herních prvcích na zahradě, logopedickém kroužku. Dále uvedl, že letos má školka

53 předškoláků. Dále s radou diskutoval o podmínkách přijímání dětí do MS. Připomněl požadavek

na rekuperaci ve školní kuchyni a otočku na konci ul. Gagarinova. Rada řešila s ředitelem MS

problematiku GDPR.

Návrh usnesení: Rada žádá Ing. Mudruňku o urychlenou přípravu staveb výše uvedených akcí v MŠ

Gagarinova. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.11 Smlouva č. 10/2018 - dar SH ČMS, SDH Suchdol na podporu sportu a práce s dětmi

a mládeží. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada v souladu s usnesením ZMC Praha-Suchdol

čj. 18/18/2018 ze dne 26. 1. 2018 schvaluje darovací smlouvu č. 10/2018 - finanční dar městské

části Praha-Suchdol ve výši 34.000 Kč SH CMS, SDH Suchdol na podporu sportu a práce s dětmi

a mládeží. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.12 Smlouva č. 11/2018 - dar EWTO Česká republika, z. s. na podporu sportuva práce

s dětmi a mládeží. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada v souladu s usnesením ZMC Praha-

Suchdol čj. 18/18/2018 ze dne 26. 1. 2018 schvaluje darovací smlouvu č. 11/2018 - finánční dár

městské části Praha-Suchdol ve výši 23.000 Kč EVWO Ceská republika, z.s. na podporu sportu

a práce s dětmi a mládeží. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.13 Smlouva č. 12/2018 - dar TJ Slavoj Suchdol na podporu sportu apráce sdětmi

a mládeží. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada v souladu s usnesením ZMC Praha-Suchdol

čj. 18/18/2018 ze dne 26. 1. 2018 schvaluje darovací smlouvu č. 12/2018 - finanční dar městské

části Praha-Suchdol ve výši 438.000 Kč TJ Slavoj Suchdol na podporu sportu a práce sdětmi

a mládeží. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.14 Smlouva č. 13/2018 - dar TJ Sokol Suchdol Sedlec na podporu sportu a práce s dětmi

a mládeží. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada v souladu s usnesením ZMC Praha-Suchdol

čj. 18/18/2018 ze dne 26. 1. 2018 schvaluje darovací smlouvu č. 13/2018 - finanční dar městské

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



části Praha-Suchdol ve výši 105.000 Kč TJ Sokol Suchdol Sedlec na podporu sportu a práce s dětmi

a mládeží. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.15 Smlouva č. 14/2018 - dar Domovu sv. Karla Boromejského na zajištění možnosti

využití sociálních a zdravotních pobytů občany MC. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

v souladu s usnesením ZMČ Praha-Suchdol č.j. 18/6/2018 ze dne 26. 1. 2018 schvaluje darovací

smlouvu č. 14/2018 - finanční dar Domovu sv. Karla Boromejského ve výši 100.000 Kč za účelem

zajištění možnosti využití sociálních azdravotních pobytů na lůžkovém oddělení pro občany MC

Praha-Suchdol. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.16 Čerpání rozpočtu ZŠ M. Alše za rok 2017, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do

fondů. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

čerpání rozpočtu ZŠ M. Alše v roce 2017 a schvaluje výsledek hospodaření ZŠ M. Alše v roce 2017

ve výši 296.510,52 Kč. Rada souhlasí s následujícím rozdělením výsledku hospodaření do fondů:

fond odměn 78.511 Kč, rezervní fond 217.999,52 Kč. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání

informace o usnesení ředitelce ZŠ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.17 Licenční smlouva s OSA o veřejném provozování hudebních děl - ples MČ Suchdol

a Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje licenční

smlouvu s OSA o veřejném provozování hudebních děl na plese MČ Suchdol a Lysolaje dne 27. 1.

2018 s autorskou odměnou stanoveným dle sazebníku ve výši 2.448,60 Kč. Rada pověřuje starostu

podpisem smlouvy a ukládá vedoucímu EO, aby zajistil zaslání autorské odměny na účet OSA.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.18 Smlouva č. 17/2018 o veřejném provozování uměleckého výkonu - hudební vystoupení

v rámci Suchdolského masopustu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: rada

schvaluje smlouvu č. 17/2018 o veřejném provozování uměleckého výkonu - hudební vystoupení

vrámci Suchdolského masopustu dne 10. 2. 2018 s Josefem Pelnasem za odměnu ve výši 3.000

Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.19 Sdělení 2. N_ kprovozu tržních míst na Brandejsově náměstí. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí.

158.20 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací obcí Statenice, Únětice, Roztoky

a městské části Praha-Suchdol, pokračování bodu 142.4, 152.6. Předkládá: Ing. Vik, zástupce

starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci opřipomínkách AK Dohnal-Bernard

aprovozovatele kanalizace 1. Vodohospodářské společnosti s.r.o. knávrhu Dohody vlastníků

provozně souvisejících kanalizací obcí Statenice, Únětice, Roztoky a městské části Praha-Suchdol

(Dohoda vlastníků). Rada dále bere na vědomí doplněný návrh Dohody vlastníků, který vychází

z doporučení vymezit veškeré vztahy mezi vlastníky ajejich stávajícími nebo budoucími

provozovateli vDohodě vlastníků vsouladu s požadavky zákona ovodovodech a kanalizacích.

Rada ukládá lng. Novotnému vyžádat u provozovatele aktualizaci provozního řádu kanalizace.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.21 Termíny jednání zastupitelstva. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí termíny dalších

jednání zastupitelstva na úterý 10. dubna, 19. června a 18. září 2018.

Jednání bylo ukončeno v 18.25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 7. 2. 2018

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


