
Program 168. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

25. dubna 2018

168.1 Rekonstrukce elektroinstalace v BD Stehlíkova čp. 928, 929, 930 - náklady. Předkládá: Ing. V.

Vik, místostarosta.

168.2 Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská, Výjezdní - administrátor výběrového řízení na

akci. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

168.3 Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská - TDS. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace

investic.

168.4 Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská — BOZP. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic.

168.5 Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská - archeologický dohled. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

168.6 Smlouva o dílo na dodávku, montáž a zprovoznění VZT v MŠ. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

168.7 Smlouva o uměleckém výkonu — kapela Cukr, Restaurant Day. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

168.8 Odpisový plán MŠ Gagarinova — trampolína. Předkládá: starosta

168.9 Odpisový plán MŠ Gagarinova — zastřešení pískoviště. Předkládá: starosta

168.10 Studentská akce v areálu ČZU — letní kino. Předkládá: starosta

168.11 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - stavební program, řešené území. Předkládá:

starosta.

168.12 Přerušení výstavby splaškové kanalizace v ulici Kamýcké. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

168.13 Rekonstrukce střechy tělocvičny a fasáda ZŠ M. Alš e - PD. Předkládá: Ing. Vik, zástupce

starosty.

168.14 Údržba zeleně a ošetření chodníků. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

168.15 Den s hasiči na Suchdolském náměstí. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

168.16 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 23/1998 Sb. - taxislužba. Předkládá: starosta

168.17 Trh a tržní místo Brandejsovo náměstí — schůze SVJ Kamýcká 934, 935. Předkládá: lng. M.

Novotný, ref. ZP.

168.18 Smlouva č.5I2008 na vyvážení odpadkových košů, Vydra - čistící služba s.r.o., úprava ceny.

Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP.



ZÁPIS VZE 168. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA - SUCHDOL

DNE 25. DUBNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek — radní

Omluveni: RNDr. Ludmila Knappová - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Hejl

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

168.1 Rekonstrukce elektroinstalace v BD Stehlíkova čp. 928, 929, 930 - náklady. Předkládá:

Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí předpokládané navýšení nákladů

na realizaci akce „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace v bytovém domě Stehlíkova č. p. 928, 929,

930“ z důvodu vyšší vysoutěžené ceny oproti rozpočtu projektanta a víceprací vzniklých v průběhu

provádění díla. Rada souhlasí s navýšením finančních prostředků v rozpočtu MČ na tuto akci 0 340

000,- Kč vč. DPH na celkovou předpokládanou částku 2 090 000,- Kč a snížením prostředků na péči

o zeleň o tuto částku. Rada ukládá EO připravit a předložit na příští jednání rady příslušné

rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

168.2 Rekonstrukce komunikaci Májová, Lysolajská, Výjezdní - administrátor výběrového

řízení na akci. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Rada na základě vyhodnocení poptávkového

řízení na administrátora podlimitních výběrových řízení provedeného v lednu 2018, usnesení rady

156.1 2 24.1.2018, souhlasí s uzavřením smlouvy na administraci podlimitního výběrového řízení na

akci “ Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská, Výjezdní“ se společností ISES, s.r.o., lC:

64583988 za cenu 57.600 Kč bez DPH. Rada souhlasí po úpravách s návrhem smlouvy o dílo

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

168.3 Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská - TDS. Předkládá: Ing. Č.Mudruňka, ref.

realizace investic. Rada po provedeném průzkumu cen na funkci TDI na akci „Oprava dešťové

kanalizace na Starém Suchdole“ vybrala: p. Davida Boučka, Klapkova 21, 182 00 Praha 8,

IČ: 11243813. Cena prací je 35 400,- Kč, dodavatel není plátce DPH. Rada souhlasí s návrhem

smlouvy o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

168.4 Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská - BOZP. Předkládá: lng. Č.Mudruňka, ref.

realizace investic. Rada po provedeném průzkumu cen na zajištění koordinátora BOZP na akci

„Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská“ vybrala: p. Davida Boučka, Klapkova 21, 182 00 Praha 8,

IČ: 11243813. Cena prací je 18 900,- Kč, dodavatel není plátce DPH. Rada současné po úpravách

souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

168.5 Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská - archeologický dohled. Předkládá: lng.

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště. „

168.6 Smlouva o dílo na dodávku, montáž a zprovoznění VZT v MS. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic. Rada po úpravách schvaluje smlouvu o dílo na dodávku, montáž a zprovoznění

VZT s rekuperací v kuchyni vtechnickěm pavilonu MŠ Gagarinova se společností KOMERC

VZDUCHOTECHNIKA s.r.o., IČ. 03235700, Na Tržišti 240, 399 01 Milevsko v celkové ceně 389 610,-

Kč bez DPH, tj. 471428,10 Kč s DPH 21 % a pověřuje starostu podpisem této smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

168.7 Smlouva o uměleckém výkonu — kapela Cukr, Restaurant Day. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury. Rada schvaluje smlouvu č. 050/2018s— ovytvoření

aveřejněm nedivadelním provozování uměleckého výkonu - vystoupení hudební kapely CUKR

v rámci akce Restaurant Day dne 19. 5.2018. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



168.8. Odpisový plán MŠ Gagarinova — trampolína. Předkládá: Mgr. 8. Zelený, ředitel MŠ

Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje odpisový plán venkovní zemní trampolíny v MŠ

Gagarinova: zařazení majetku do 3. odpisové skupiny s dobou odpisu 10 let, počátek odpisů květen

2018. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání usnesení MŠ Gagarinova. Hlasování o usnesení:

4-0-0

168.9. Odpisový plán MŠ Gagarinova - zastřešení pískoviště. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel

MS Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje odpisový plán zastřešení pískoviště v MŠ

Gagarinova: zařazení majetku do 3. odpisové skupiny s dobou odpisu 10 let, počátek odpisů květen

2018. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání usnesení MŠ Gagarinova. Hlasování o usnesení:

4-0-0

168.10 Studentská akce v areálu čZU — letní kino. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že

dne 10. 6. 2018 se od 12.00 do 18.00 v areálu ČZU koná Zahradní slavnost absolventů a přátel ČZU

2017. V kompetenci městské části není povolovat takové akce.

Po projednání bodu 168.10 se dostavila RNDr. Knappová.

167.11 Multifunkční hala u ZS s venkovním sportovištěm - stavební program, řešené území.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí návrh stavebního programu a žádá komisi o jeho

projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

167.12 Přerušení výstavby splaškové kanalizace v ulici Kamýcké. Předkládá: lng. Vik, zástupce

starosty. Rada zásadně nesouhlasí s dlouhodobým přerušením výstavby splaškové kanalizace v

Kamýcké ulici - stavba č. 3106 „TV Suchdol, etapa 0002-Kanalizace Budovec“, která byla zahájena v

listopadu 2016 se lhůtou výstavby 180 dní a měla být dle harmonogramu dokončena v květnu 2017.

Nevhodný postup výstavby a její přerušení způsobilo, že dokončené stoky nelze zprovoznit a občané

se nadále nemohou připojit na kanalizaci, městské části není znám ani termín dokončení stavby. Rada

požaduje neprodleně obnovení prací a s ohledem na intenzitu dopravy, nutné objízdné trasy a další

plánované stavby a práce na inženýrských sítích v souběžných ulicích požaduje urychlené dokončení

výstavby do 31. 8. 2018. Rada ukládá starostovi požádat zástupce investora, Odbor technické

výstavby MHMP o písemnou informaci k dalšímu postupu prací a o sdělení, kdy bude tato stavba

konečně dokončena a zprovozněna, aby bylo možné poskytnout informace obyvatelům dotčených

nemovitostí. Hlasování o usnesení: 5-0-0 „

167.13 Rekonstrukce střechy tělocvičny a fasáda ZS M. Alše - PD. Předkládá: Ing. Vik, zástupce

starosty. vRada souhlasí s objednáním projektové dokumentace stavby „Modernizace a rozšíření

areálu ZS M. Alše“ — část rekonstrukce střechy tělocvičny a fasády původní budovy u Ing. Jana

Koláře, Madridská 5,101 00 Praha 10 IČ: 11249358 v následujícím rozsahu: projekt rekonstrukce

fasády za cenu 44 500 Kč bez DPH, projekt rekonstrukce střechy tělocvičny za cenu 20 000,- Kč

bez DPH a následný autorský dozor za cenu 400,- Kč bez DPH za hodinu. Termín zpracování do

6 týdnů, projektová dokumentace v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby vč. výkazu výměr a

položkového rozpočtu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

167.14 Údržba zeleně a ošetření chodníků. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty. Rada bere na

vědomí informaci o rozsahu zajištění údržby zeleně v roce 2018 na základě smlouvy s vybraným

dodavatelem — společnost Realizace zahrad s.r.o. včetně ošetření chodníků proti plevelům. Menší

plochy budou v naléhavých případech posečeny pracovníky úklidu, rada za tímto účelem ukládá

vedoucímu OHSOM zajistit neprodleně obnovu stávající opotřebované techniky pořízením ruční

sekačky s pojezdem, pohonem 4 kol průměru min 15 cm, šířkou sečení min. 55 cm, výkonem min.

2,5 kW s možností drcení trávy v ceně do 30 000,- Kč bez DPH. Rada ukládá Ing. Novotnému

předat spol. Realizace zahrad s.r.o situaci a seznam ploch k sečení včetně seznamu ploch s

častějším sečením a neprodleně, dále průběžné, požádat dodavatele o ošetření chodníků proti

plevelům v potřebném rozsahu, zejména dle požadavků a zjištění pracovníků úklidu. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

167.15 Den s hasiči na Suchdolském náměstí. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Uzavírka

náměstí a posun zastávek pro akci Den s hasiči, která se koná v sobotu 9. června od 12 hodin na

Suchdolském náměstí. Rada pověřuje lng. M. Novotného k zajištění uzavírky náměstí a posunutí

zastávek na ÚMČ P6. Hlasování o usnesení: 5-0-0

168.16 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 23/1998 Sb. - taxislužba. Předkládá: starosta. Rada

bere návrh na vědomí a nemá k němu žádné připomínky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

168.17 Trh a tržní místo Brandejsovo náměstí- schůze SVJ Kamýcká 934, 935. Předkládá: Ing.

M. Novotný, ref. ZP. Rada bere informaci o schůzce se zástupci SVJ Kamýcká 934, 935 na vědomí.

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



168.18 Smlouva č.5I2008 na vyvážení odpadkových košů, Vydra - čistící služba s.r.o., úprava

ceny. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Rada na základě obdržených nabídek souhlasí s

uzavřením dodatku ke smlouvě 5/2008 se společností VYDRA čistící služba s.r.o., IC 49688090,

kterým se zvyšuje cena za vyvážení košů na 245 Kč/ měsíc pro odpadkový koš a 265 Kč/měsíc pro

koš na psí exkrementy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 4. 2018

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


