
Program 162. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

7. března 2018

162.1 účetní závěrka zš M. AIše za r. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

162.2 Účetní závěrka MŠ Gagarinova za r. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

162.3 Účetní závěrka MŠ K Roztokům za r. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

162.4 žádost ředitele MŠ Gagarinova o posílení investičního fondu. Předkládá: Mgr. s. Zelený, ředitel

MS Gagarinova.

162.5 Vyhodnocení VŘ na dodavatele VZT v kuchyni MŠ Gagarinova. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

162.6 Změna Smlouvy č. 036/2016 - věcné břemeno na pozemcích parc. č. 1627/137, 2301/1 a 2422 v

k.ú. Suchdol. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

162.7 Provoz stanoviště kontejnerů Suchdolská. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty.

162.8 Dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu "Paralelní RWY 06R124L o délce 3100 m letiště

Praha-Ruzyně". Pokračování bodu 160.13. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

162.9 Výběr dodavatele implementace GDPR na podmínky MČ Praha-Suchdol. Předkládá: tajemnice.

162.10 Úklid veřejných prostranství v rámci akce "Ukliďme Česko 2018". Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

162.11 Výstava v Alšově kabinetě - _"Matúš Kocian - hmyz ve vědecké ilustraci".

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

162.12 Vyhodnocení výběrového řízení na TDSV pro akci „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace v BD

Stehlikova č.p. 928, 929, 930“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic

162.13 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 23/2013 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Změna

provozního řádu stanoviště kontejnerů Suchdolská. Předkládá: Ing. Milan Novotný, ref. ZP.

162.14 Smlouva c. 029/2018 - pohádka O kohoutkovi a slepičce. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

162.15 žádost řveditele MŠ Gagarinova o schválení čerpání investičního fondu. Předkládá: Mgr. s.

Zelený, ředitel MS Gagarinova.

162.16 Multifunkční hala u ZŠ -jednání 5 TJ Sokol. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 162. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 7. BŘEZNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Jan Zoubek - radní

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Omluvena: Ing. Véra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Ověřovatelé: lng. Vik, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.45 hod.

Program jednání:

162.1 Účetní závěrka ZŠ M. Alše za r. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Rada odkládá na

příště.

162.2 účetní závěrka MŠ Gagarinova za r. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usneseni rady:

Rada MČ Praha-Suchdol nezjistila, že by účetní závěrka MŠ Gagarinova za rok 2017 neposkytla

vrozsahu předložených podkladů vsouladu s§4 vyhlášky č. 220/2013 věrný apoctivý obraz

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a proto schvaluje účetní závěrku příspěvkové

organizace Mateřská škola Gagarinova za rok 2017. Rada ukládá starostovi, aby zajistil předání

protokolu o schválení účetní závěrky řediteli MŠ Gagarinova.

Rada schvaluje hospodářský výsledek roku 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola

Gagarinova v celkové výši 496.357,69 Kč. Rada schvaluje převedení hospodářského výsledku MS

Gagarinova ve výši 496.357,69 Kč do rezervního fondu. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání

informace o schválení rozdělení hospodářského výsledku řediteli MŠ Gagarinova. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

162.3 Účetní závěrka MŠ k Roztokům za r. 2017. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady:

Rada MČ Praha-Suchdol nezjistila, že by účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola

K Roztokům za rok 2017 neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č.

220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví afinanční situace účetní jednotky, a proto

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola K Roztokům za rok 2017 schvaluje. Rada

ukládá starostovi, aby zajistil předání protokolu o schválení účetní závěrky ředitelce MS

K Roztokům.

Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola K Roztokům za rok

2017 ve výši 240.640,21 Kč. Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ K Roztokům do

fondů následovně: do fondu odměn 200.000 Kč a do rezervního fondu 40.640,21 Kč. Rada ukládá

starostovi, aby zajistil zaslání informace o schválení rozdělení hospodářského výsledku ředitelce MS

K Roztokům. Hlasování o usnesení: 4-0-0

162.4 žádost ředitele MŠ Gagarinova o posílení investičního fondu. Předkládá: Mgr. 5. Zelený,

ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje posílení investičního fondu MŠ Gagarinova

z fondu rezervního o 750.000 Kč za účelem realizace investičních staveb v areálu mateřské školy.

Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání informace o usnesení řediteli MŠ Gagarinova. Hlasování

o usnesení: 4-0-0.

162.5 Vyhodnocení VŘ na dodavatele VZT vkuchyni MŠ Gagarinova. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě provedeného výběrového řízení

na dodavatele zakázky malého rozsahu vybrala pro provedení akce „VZT odtah zkuchyně

technického pavilonu MŠ Gagarinova“ společnost KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o., IČO:

03235700, Na Tržišti 240, 399 01 Milevsko, za cenu: 389.610- Kč bez DPH. Rada požaduje

konzultovat termíny a podmínky realizace s MŠ a předložit upravenou smlouvu o dílo do 27.3.2018

radě. . Hlasování o usnesení: 4-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



162.6 Změna Smlouvy č. 036/2016 - věcné břemeno na pozemcích parc. č. 1627/137, 2301/1

a 2422 v k.ú. Suchdol. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá na příště.

Po projednání bodu 162.6 se na jednání dostavila lng. Štěpánková.

162.7 Provoz stanoviště kontejnerů Suchdolská. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci osoučasném provozu stanoviště kontejnerů

aukládá lng. Novotnému vtermínu do 8. 3.2018 zajistit vyvěšení identifikace pracovníka a

neprodleně zajistit výrobu nové informační vývěsky s uvedením kontaktního telefonu a e-mailové

adresy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.8 Dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu "Paralelní RWY 06Rl24L o délce 3100 m

letiště Praha-Ruzyně". Pokračování bodu 160.13. Předkládá: lng. V. Vik, zástupce starosty. Rada

bere na vědomí sdělení Metroprojektu Praha a.s. že dosavadní vyjádření dotčených orgánů

kdokumentaci nejsou pověřeni poskytnout aže příslušným stavebním úřadem bude SU MU

Černošice.

162.9 Výběr dodavatele implementace GDPR na podmínky MČ Praha-Suchdol. Předkládá:

tajemnice. Usnesení Rady: Rada na základě provedeného průzkumu cen schvaluje objednávku

implementace Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) u společnosti SMS služby

s.r.o., IČ 06784771, za cenu 9.000 Kč bez DPH a činnost pověřence pro ochranu osobních údajů na

dobu určitou 1 roku za měsíční úhradu ve výši 600 Kč bez DPH. Rada ukládá tajemnici, aby

neprodleně zajistila objednání uvedených služeb. Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.10 Úklid veřejných prostranství v rámci akce "Ukliďme Česko 2018". Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Rada městské části Praha-Suchdol souhlasí s organizací úklidu

veřejného prostranství v městské části se zapojením veřejnosti v rámci celorepublikové akce „Ukliďme

Česko“ v sobotu 7. 4. 2018. MČ zajistí pracovní pytle a rukavice a likvidaci nasbíraného odpadu. Dále

rada souhlasí s organizací Komunitního dne organizovaného ve spolupráci se spolkem Zijeme tady

vsobotu 7. 4. 2018 — jarní úklid adrobné zahradní práce na Komunitní zahradě Suchdol. Rada

pověřuje Z. Krumpholcovou koordinací akcí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.11 Výstava v Alšově kabinetě - "Matúš Kocian - hmyz ve vědecké ilustraci". Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s umístěním autorské nekomerční

výstavy RNDr. Matúše Kociana, Ph.D. - „Hmyz ve vědecké ilustraci“ v době od 5. 4. do 31. 5. 2018

v Alšově kabinetu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.12 Vyhodnoceni výběrového řízení na TDS pro akci „Rekonstrukce rozvodů

elektroinstalace v BD Stehlíkova č.p. 928, 929, 930“. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada na základě provedeného výběrového řízení na dodavatele zakázky

malého rozsahu vybrala pro zajištění technického dozoru stavby pro akci „Rekonstrukce rozvodů

elektroinstalace v BD Stehlíkova č.p. 928, 929, 930“ pana Tomáše Papírníka, IČO: 49222325, za

celkovou cenu: 49.900 Kč bez DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby práce u této firmy objednal.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.13 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 23/2013 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Změna provozního řádu stanoviště kontejnerů Suchdolská. Předkládá: lng. Milan Novotný, ref.

ŽP. Usnesení rady: Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 23/2013 se společností Asekol a.s.,

IČ 27373231, o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, který řeší rozšíření sortimentu

odebíraných elektrozařízení a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada schvaluje aktualizaci

Provozního řádu stanoviště kontejnerů Suchdolská. Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.14 Smlouva č. 029/2018 - pohádka O kohoutkovi a slepičce. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí se smlouvou č. 029/2018 ovytvoření a provozování

uměleckého výkonu s Helenou Jílkovou, Duhové divadlo Praha, na realizaci pohádky pro veřejnost

O kohoutkovi a slepičce v sobotu 17. 3. 2018 od 16 hodin na radnici. Cena díla 2.800 Kč, vstupné

40 Kč. Rada pověřuje kulturní referentku organizací akce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.15 žádost ředitele MŠ Gagarinova o schválení čerpání investičního fondu. Předkládá: Mgr.

S. Zelený, ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje čerpání investičního fondu

Mateřské školy Gagarinova ve výši 90.000 Kč na realizaci stavby domku na nářadí LORA určeného

k uložení koloběžek a tříkolek u dopravního hřiště. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání

informace o usnesení řediteli MŠ Gagarinova. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



162.16 Multifunkční hala u ZŠ -jednání 5 TJ Sokol. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí, že na setkání s veřejností a spolky k přípravě zadání multifunkční haly s

venkovním sportovištěm u ZŠ v pondělí 19. února 2018 bylo představeno pět variant typového

umístění haly:

var. 1 - rozměry haly 60x37x9,5 m, hřiště 45x30 m, počet stání 75, na místě stávajícího travnatého

hřiště a oválu, zapuštěna, z debaty vyplynulo jako nevhodné řešení,

var. 2 - rozměry haly 60x37x12,5 m, hřiště 45x30 m, počet stání 75, na místě stávajícího travnatého

hřiště a oválu, na povrchu, z debaty vyplynulo jako nevhodné řešení,

var. 3 - rozměry haly 57x32x12,5 m, hřiště 42x25 m, počet stání 61, na místě bývalých

volejbalových kurtů, bourání části západního přístavku sokolovny (šatny ženy, sklady, ubytovna),

var. 4 - rozměry haly 55x27x12,5 m, hřiště 40x20 m, počet stání 42, mezi budovou sokolovny a ZŠ,

na místě hřiště UEFA, z debaty vyplynulo jako nevhodné řešení,

var. 5 - rozměry haly 55x27x12,5 m, hřiště 40x20 m, počet stání 42, na místě bývalých

volejbalových kurtů, hala těsně k západnímu křídlu sokolovny.

Městská část požádala TJ SOKOL Suchdol — Sedlec, majitele sokolovny a sousedních pozemků,

o vyjádření z hlediska možnosti umístění nové haly v bezprostřední blízkosti sokolovny, a to v pěti

variantách typového umístění. Na jednání s Janem Zoubkem, starostou TJ SOKOL Suchdol —

Sedlec, dne 1. března bylo prezentováno stanovisko výboru TJ SOKOL k jednotlivým variantám:

ad var.1: nesouhlas, nevhodné řešení - zastavuje plochu venkovní hřiště

ad var.2: nesouhlas, nevhodné řešení - zastavuje plochu venkovní hřiště

ad var.4: nesouhlas, nevhodné řešení - objekt zastiňuje budovy školy

ad var.3: možná realizace až po ukončení účinnosti smlouvy s nájemcem sokolovny společností

STAFIS během roku 2023; požadavky před zahájením stavby: zajištění náhradních prostor za

bourané místnosti, uzavřená dohoda o spolupráci při stavbě a následném provozu areálu, správcem

celého areálu TJ SOKOL

ad. var.5: souhlas s řešením přistavění haly těsně k západnímu křídlu sokolovny, TJ SOKOL nabízí

možnost vykonávat správce i v hale.

Dale výbor navrhl jako možné řešení po ukončení nájemní smlouvy se společností STAFIS v roce

2023 přistavění haly s větším zázemím těsně k západní stěně sokolovny, nutnost řešit energetické

centrum i pro sokolovnu.

Výbor požádal o zvážení směny pozemků parc. č. 1068/3 a části pozemku 1068/2 v majetku TJ

SOKOL a části pozemku 1068/1 vše k.ú. Suchdol v majetku MC podél západní fasády sokolovny

o výměře cca 300 m2.

TJ Sokol_ bude trvat nejprve na předložení písemně a hlavně relevantní nabídky MČ Praha —

Suchdol, která bude obsahovat veškeré podmínky kladené na TJ Sokol a zároveň i záruky či jiné

náhrady z této dohody plynoucí. Bez tohoto nelze brát vyjádření výboru jako konečné a upozorňuje,

že na jakékoli zcizování “nemovitostí ve vlastnictví TJ Sokol je nutný souhlas valné hromady TJ

Sokol a zároveň souhlas COS (Ceské obce sokolské).

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 7. 3. 2018

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


