
Program 174. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

6. června 2018

174.1 Změna čerpání rozpočtu r. 2018 - financování nákupu pódia (participativní rozpočet). Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO.

174.2 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 v odpa 3113 — základní školy navýšení

o příspěvek ve výši 121 tis. Kč. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

174.3 Program 20. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

174.4 Žádost o zapůjčení velké zasedací místnosti radnice 9. až 12. července. Předkládá: starosta.

174.5 Stavba „Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“ - dodatek č. 1 smlouvy č. 198/2017.

Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

174.6 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm. Předkládá: starosta.

174.7 Zadávací dokumentace výběrového řízení na zakázku „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ

M. Alše - vnitřní prostory nové budovy“. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty.



ZÁPIS zE 174. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 6. ČERVNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta,

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

RNDr. L. Knappová - radní

Omluven: Jan Zoubek - radni

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková - tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.40 hod.

Program zasedání:

174.1 Změna čerpání rozpočtu r. 2018 - financování nákupu pódia (participativní rozpočet).

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu financování akce participativní

rozpočet — nákup pódia souhlasí 3 následující změnou čerpání rozpočtu na rok 2018: výdajová

strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 901, snížit

0 Kč 150.000,-; odpa 3399 — ostatni zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků a pol. 6122 — stroje,

přístroje a zařízení, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 150.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a

ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schválené rozpočtové

zmény. Hlasování o usnesení: 4-0-0

174.2 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 v odpa 3113 - základní školy, navýšení

o příspěvek ve výši 121 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje

navýšení položkového rozpočtu MČ na rok 2018 o vratku nevyužitých prostředků ZŠV, která byla

zaslána na náš účet MČ, a z důvodu úhrady zvýšeného neinvestičního příspěvku pro 28 ve výši Kč

120.981 Kč, ze kterého bude hrazena mzda vratné a úklid po stavební činnosti v ZŠ během

prázdnin, schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 3113 — základní školy a

pol. 2229 - ostatní přijaté vratky transferů, ORJ 412 zvýšit 0 Kč 121.000,-; výdajová strana: odpa 3113

— základní školy a pol. 5331 — neinv. příspěvek, ORJ 412 zvýšit 0 Kč 121.000,-. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení

schváleného rozpočtového opatření a schválený příspěvek zaslat ZŠ M. Alše. Hlasování o usnesení:

4-0-0

174.3 Program 20. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje předložený program 20. zasedání ZMČ Praha-Suchdol a doporučuje jej zastupitelstvu

k projednání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

174.4 Žádost o zapůjčení velké zasedací místnosti radnice 9. až 12. července. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí se zapůjčením velké zasedací místnosti Sboru církve

adventistů sedmého dne ve dnech 9. až 12. července 2018 vždy od 9.00 do 12.00 hod. pro aktivity

Mateřského klubu Rybička výměnou za nevyužití pronájmu místnosti v posledním červnovém týdnu.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

174.5 Stavba ,,Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“ - dodatek č. 1 smlouvy

č. 198/2017. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že na

základě požadavků městské části a vlivem nepředpokládaných zmén zjištěných v průběhu stavby

došlo ke změnám v rozsahu a provedení díla. Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č. 1 smlouvy

o dílo č. 198/2017 se společností MBM TRADE CZ, s.r.o., IČ: 25507222 na stavbu „Oprava

dešťové kanalizace na Starém Suchdole“, kterým se cena stavby snižuje o 981.832 Kč bez DPH na

celkovou cenu díla 7 117 832 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 1.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

174.6 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

informaci starosty.

174.7 Zadávací dokumentace výběrového řízení na zakázku „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ

M. Alše - vnitřní prostory nové budovy“. Předkládá: lng. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady:

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



Rada po úpravách souhlasí se zadávací dokumentací včetně závazně smlouvy o dílo na podlimitní

veřejnou zakázku na stavební práce, zejména na akustická opatření a rekonstrukci osvětlení ve

třídách. Zakázka na stavbu „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - vnitřní prostory nové

budovy“ je zadávaná vsouladu s § 53 ZZVZ jako zjednodušené podlimitní řízení. Vyhlášení

výběrového řízení je 7. 6. 2018 a lhůta pro podání nabídek končí 25. 6. 2018 ve 13.00 hod. Rada

pověřuje starostu podpisem zadávací dokumentace a ukládá Ing. Mudruňkovi zajistit komisi pro

otvírání a hodnocení nabídek. Hlasování o usnesení: 4-0-0

174.8 Granty MC Praha-Suchdol pro zřizované školy. Předkládá: RNDr. Knappová, radní.

Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí grantů na následující projekty: Projekt MŠ K Roztokům

Plavu, plaveš, plaveme, schválená částka 20.000 Kč; projekt ZŠ M. Alše Edison, schválená částka

9.260 Kč. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 6. 6. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


