
Program 163. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

14. března 2018

163.1 Zvýšení rozpočtu roku 2018 o neinvestiční dotaci pro MVK ve výší 33,2 tis. Kč. Předkládá: J.

Stůla, vedoucí EO.

163.2 účetní závěrka zš M. Alše za r. 2017. Pokračování bodu 162.1. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

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

k.ú. Suchdol. Pokračování bodu 162.6. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

163.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 21/2018 s Commatel Uher s.r.o. na rekonstrukci povrchu ul. Ke

Kladivům. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

163.5 Multifunkční hala u ZŠ. Předkládá: starosta.

163.6 Smlouva o společném postupu při výstavbě ČOV Roztoky. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

163.7 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2018 — příjem žádostí a jmenování grantové

komise. Předkládá: starosta.

163.8 Aukce - dodávka zemního plynu. Předkládá: starosta.

163.9 Žádost MŠ Gagarinova o souhlas s vyřazením majetku. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MŠ

Gagarinova.

163.10 Usnesení sněmu starostů městských částí Praha 1 - Praha 57 ze dne 7. 3. 2018. Předkládá:

starosta.

163.11 Organizace společenské tradiční akce Suchdolské čarodějnice. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

163.12 Záchranářská akce Pátek 13. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

163.13 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení s názvem „Splašková kanalizace Kamýcká,

Dvorská“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

163.14 Informace k úpravám dopravního značení (DZ): režim parkování s parkovacími hodinami

Suchdolské náměstí, parkování na povolení MC u ZS. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP.



ZÁPIS ZE 163. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 14. BŘEZNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Omluven: Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, Ing. Vik

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.35 hod.

Program jednání:

163.1 Zvýšení rozpočtu roku 2018 o neinvestiční dotaci pro MVK ve výší 33,2 tis. Kč.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2018

o účelovou neinv. dotaci pro Místní veřejnou knihovnu v Praze-Suchdole ve výši Kč 33.200,- a

v souvislosti s tím schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody

vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 33.200,-; výdajová strana: odpa 3314,-

činnosti knihovnické a pol. 5136 — knihy, učební pomůcky a tisk, ÚZ 81, ORJ 607 zvýšit 0 Kč 33.200,-.

Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3011, dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok

2018 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

163.2 účetní závěrka zš M. Alše za r. 2017. Pokračování bodu 162.1. Předkládá: J. Stůla, vedoucí

EO. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol nezjistila, že by účetní závěrka ZŠ M. Alše za rok

2017 neposkytla vrozsahu předložených podkladů vsouladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný

apoctivý obraz předmětu účetnictví afinanční situace účetní jednotky, aproto účetní závěrku

příspěvkové organizace Základní škola M. Alše za rok 2017 schvaluje. Rada ukládá starostovi, aby

zajistil předání protokolu o schválení účetní závěrky ředitelce ZŠ M. Alše. Hlasování o usnesení:

4-0-0

163.3 Změna Smlouvy č. 036/2016 - věcné břemene na pozemcích parc. č. 1627/137, 2301/1 a

2422 v k. ú. Suchdol. Pokračování bodu 162.6. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada

odkládá na příště.

163.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 21/2018 s Commatel Uher s.r.o. na rekonstrukci povrchu

ul. Ke Kladivům. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Radva

schvaluje s dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2018 se společností COMMATEL-Uher, s.r.o., IČ:

27092348 na provedení akce „Oprava povrchu komunikace ul. Ke Kladivům“. Předmětem dodatku

č. 1 je navýšení ceny díla o 328.932 Kč bez DPH za rozšíření ploch pro parkování. Rada pověřuje

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

163.5 Multifunkční hala u ZŠ. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Na základě proběhlých jednání

ve věci přípravy Multifunkční haly u ZŠ rada schvaluje složení komise pro její přípravu ve složení:

Petr Hejl (MČ), Ludmila Knappová (MČ), Václav Vik (MČ), Věra Štěpánková (MČ), Zuzana

Krumpholcová (MČ), Jan Zoubek (TJ Sokol), Jiří Čurda (TJ Sokol), Karolína Zoubková (TJ Sokol),

Petr Vorel (TJ Slavoj), Milan Kučera (SDH), Šárka Frátriková (SDH), Alexandra Kejharová (ZŠ), Petr

Mácha (zš), Marek Kreisl (Školská rada zš), Václav čížek (veřejnost), Robert Marek (veřejnost),

Ondřej Imlauf (veřejnost), Aleš Chamrád (veřejnost), Michal Lobkowicz (veřejnost), Tomáš Turek

(architekt).

Ve věci spolupráce 3 TJ SOKOL Suchdol - Sedlec:

a) Rada ukládá starostovi, aby zaslal TJ Sokol žádost o vyjádření k umístění nové multifunkční haly

v následujících variantách:

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



- umístění haly (var. 5) na místě bývalých volejbalových kurtů, hala přistavěna těsně k západnímu

křídlu sokolovny.

- umístění haly (var. 3) na místě bývalých volejbalových kurtů, předpokládá bourání části západního

přístavku sokolovny (šatny ženy, sklady, ubytovna),

b) Rada souhlasí s přípravou 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. Hlasování o usnesení: 4-0-0

163.6 Smlouva o společném postupu při výstavbě ČOV Roztoky. Předkládá: Ing. Vik, zástupce

starosty. Rada bere na vědomí informaci z jednání v Roztokách ve věci přípravy rozšíření ČOV

Roztoky a návrh základních bodů smlouvy o společném postupu při výstavbě. Rada odkládá

projednání připomínek na příští jednání rady.

163.7 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2018 - příjem žádostí a jmenování

grantové komise. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že do grantového

programu MČ pro rok 2018 se přihlásilo celkem 9 organizací a celkem bylo doručeno 19 žádostí.

Rada jmenuje následující komise na posouzení grantových žádostí: a) komisí pro posouzení žádostí

vprogramu na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky pro školy zřizované MČ ve

složení: Ludmila Knappová, Petr Hořejš, Štěpán Tichý, Pavel Kuchař, Alena Hájková, Milada

Tomková, Jitka Krákorová; b) komisi pro posouzení žádostí o podporu vostatních oblastech ve

složení: Věra Štěpánková, Magdalena Doubková, Petr Hořejš, Marek Kreisl, Antonín Ptáček,

Adriana Skálová, lva Sokolová, Magdalena Turchichová, Jan Zoubek. Rada ukládá Ludmile

Knappově aVěře Štěpánkové, aby zajistily projednání žádostí komisemi. Hlasování o usnesení:

4-0-0

163.8 Aukce - dodávka zemního plynu. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

výsledky aukce na dodávku zemního plynu pro 7 odběrných míst městské části, pro Základní školu

Mikoláše Alše a pro Mateřskou školu Gagarinova, ve které nejlepší nabídku na dodávku zemního

plynu předložila společnost X Energie s.r.o., Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1, IČ 24817872 ve výši

523 Kč/MWh. Rada na základě provedené aukce přijímá uvedenou nabídku za dodávku zemního

plynu ve výši 523 Kč/MWh od společnosti X Energie s.r.o. Rada ukládá Ing. Kosařovi, vedoucímu

OHSOM, aby předložil na příští jednání rady návrh smlouvy a dále aby poptal u stávajícího

dodavatele PPD, a.s. aktuální cenu na dodávku zemního plynu pro všech 7 odběrných míst

městské části v celkové výši 912 MWh/rok. Hlasování o usnesení: 4-0-0

163.9 Žádost MŠ Gagarinova o souhlas s vyřazením majetku. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel

MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada souhlasí s vyřazením nefunkčního a rozbitého majetku v MŠ

Gagarinova. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání souhlasu rady s vyřazením majetku MS

Gagarinova. Hlasování o usnesení: 4-0-0

163.10 Usneseni sněmu starostů městských částí Praha 1 až Praha 57 ze dne 7.3.2018.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

163.11 Organizace společenské tradiční akce Suchdolské čarodějnice. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s organizací tradiční společenské akce

Suchdolské čarodějnice v pondělí 30. 4. 2018 na hřišti za sokolovou. Rada pověřuje ref. kultury

Z. Krumpholcovou, aby zajistila organizaci akce ve spolupráci s SDH Praha-Suchdol a ostatními

organizacemi. Hlasování o usnesení: 4-0-0

163.12 Záchranářské akce Pátek 13. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada

městské části Praha-Suchdol souhlasí s organizací akce Pátek 13. dne 13. dubna 2018 od 13 hodin

na Komunitní zahradě Suchdol. Akce je zaměřena na poskytování první pomoci a řešení krizových

situací pro mládež i veřejnost. Akci podpoří společnost Hilton komunitním vařením a večer pro dospělé

Noční bojovka. Vstupné na bojovku činí 50 Kč/osobu. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou organizací

akce. Hlasování o usnesení: 4-0-0

163.13 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení s názvem „Splašková kanalizace

Kamýcká, Dvorská“. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na podlimitní zakázku s názvem

„Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská“, včetně navržené smlouvy o dílo. Rada souhlasí

s vypsáním výběrového řízení na základě této dokumentace. Datum zveřejnění 16. 3. 2018, termín

pro doručení nabídek ve čtvrtek 5. 4. 2018 do 10.30 hod. Hlasování o usnesení: 4-0-0

163.14lnformace k úpravám dopravního značení (DZ): režim parkování s parkovacími

hodinami Suchdolské náměstí, parkování na povolení MC u ZS. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref.

ZP. Usnesení rady: Rada souhlasí s úpravou režimu parkování na Suchdolském náměstí —

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



sjednocení povolené doby parkování na 120 minut a vypuštění 3 parkovacích míst z režimu

omezené doby parkování před domem č. p. 742. Rada pere na vědomí informaci o přípravě úpravy

parkovacího režimu na částech komunikací v blízkosti ZS. Hlasování o usnesení: 4-0-0

163.15 Participativni rozpočet na rok 2018. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, zástupkyně starosty.

Usnesení rady: Rada losováním přiřadila jednotlivým projektům pořadová čísla pro hlasování.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 19.25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 14. 3. 2018

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


