
Program 176. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

20. června 2018

176.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o neinvestiční účelově prostředky ve výši

13.643 Kč z Uřádu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

176.2 Vyhodnocení VŘ ná projektanta na větrání ZŠ M. Alše. Předkládá: Č. Mudruňka, ref. realizace

investic.

176.3 Oprava čistícího stroje Ekholm. Předkládá: Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

176.4 Dary pedagogům a vychovatelům MŠ Gagarinova. Předkládá: RNDr. L. Knappová, radní.

176.5 Údržba zeleně 2018, pokračování bodu 175.3. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

176.6 Zadávací dokumentace na výběr dodavatele akce "rekonstrukce komunikací - Májová, Výjezdní,

Lysolájská". Předkládá: C. Mudruňka, ref. realizace investic.

176.7 Rozpočtová změna - čerpání neinv. dotace hl. m. Prahy pro školy. Předkládá: J. Štůla, vedoucí

EO.

176.8 Letní kino na komunitní zahradě. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

176.9 Obnova vodovodního řádu v ul. Nad Spáleným mlýnem. Předkládá: starosta.

176.10 Autobusová linka 359 do Horoměřic k LIDLU a do Roztok. Předkládá: starosta.

176.11 Stížnost na zvýšený letecký hluk. Pokračování bodu 175.18. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

176.12 Jednotková cena pro opravy komunikací pomocí ITHR technologie. Předkládá: Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

176.13 Hodnocení ředitelů zřizovaných škol. Předkládá: RNDr. Knappová, radní.

176.14 Stanovení termínů jednání rady. Předkládá: starosta.



ZÁPIS zE 176. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 20. ČERVNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta,

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek - radní

RNDr. L. Knappová - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková - tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 15.45 hod.

Program zasedání:

176.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2018 o neinvestiční účelové prostředky

ve výši 13.643 Kč z Úřadu práce hl. m. Prahy. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesenílrady:

Rada schvaluje navýšení rozpočtu na rok 2018 o účelovou neinv. dotaci ze st. rozpočtu z Uřadu

práce hl. m. Prahy v celkové výši 13.600 Kč na aktivní politiku zaměstnanosti (veřejně prospěšné

práce) astím spojené rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody

nebo částmi, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 13.600,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy

a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 8.500,-; odpa 6171 — činnost

místní správy apol. 5031 — povinně pojistné na soc. zabezpečení apříspěvek na st. politiku

zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 2.100,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 —

povinné pojistné na veřejně zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 700,-; odpa 6171 — činnost místní

správy a pol. 5424 — náhrady mezd v době nemoci, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 2.300,-. Úprava rozpočtu

bude provedena pod číslem 2069. 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

176.2 Výběr projektanta akce větrání tříd nové budovy ZŠ M. Alše. Předkládá: Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Usnesení rady: Rada vna základě provedeného průzkumu cen vybrala pro

vyhotovení projektu větrání nové budovy ZS M. Alše společnost Energomex s.r.o. IC: 29042577 za

celkovou cenu 242.000 Kč bez DPH. V případě potřeby bude za účelem projektové žádosti

přiobjednána studie za dalších 20.000 Kč bez DPH. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby projektovou

dokumentaci neprodleně objednal a pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení:

5-0-0

176.3 Oprava čisticího stroje Ekholm. Předkládá: Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada

odkládá na příště.

176.4 Dary pedagogům avychovatelům MŠ Gagarinova. Předkládá: RNDr. L. lgnappová, radní.

Usnesení rady: Rada schvaluje dar pro pedagogické pracovníky a vychovatele MS Gagarinova za

období leden až červen 2018, uvedených v seznamu, jenž je přílohou tohoto zápisu (18 pedagogů

MS Gagarinova), dle následujících pravidel:

- příjemcem daru je pedagogický pracovník a vychovatel, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace minimálně polovinu období, za kterou je odměna poskytována, tj. 3 měsíce;

- dar bude poskytnut ve výši 4.800 Kč pro každého pracovníka, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace v období leden až červen 2018 (tj. po dobu 6 měsíců);

- pokud příjemce byl zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než uvedené období,

poskytuje se mu dar v alikvótní výši.

Rada po úpravách schvaluje vzorovou darovací smlouvu na uvedené dary. Rada ukládá paní

Martincové připravit darovací smlouvy pro jednotlivé pedagogy. Rada ukládá vedoucímu EO zaslat

po podpisu smluv oběma stranami dary na účty příjemců. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



176.5 Údržba zeleně 2018, pokračování bodu 175.3. Předkládá: Ing. Novotný. Usnesení rady: Rada

ukládá Ing. Novotnému, aby urychleně zajistil odstranění plevelů na komunikacích vlastními silami

MC a připravil seznam ulic k ošetření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

176.6 Zadávací dokumentace na výběr dodavatele akce "rekonstrukce komunikací - Májová,

Výjezdní, Lysolajská". Předkládá: C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po

úpravách souhlasí se zněním zadávací dokumentace na akci s názvem „Rekonstrukce komunikací —

Májová, Lysolajská, Výjezdní“. Hlasování o usnesení: 5-0-0

176.7 Rozpočtová změna - čerpání neinv. dotace hl. m. Prahy pro ZŠ a MŠ. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada zdůvodu přijetí neinv. dotace ve 1.641.500 Kč zrozpočtu

hlavního města Prahy, určené pro školy aškolská zařízení, jejichž jsme zřizovatelem, ato na

posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města

Prahy, na zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v mateřských školách a zvýšení

limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců schvaluje následující úpravu rozpočtu roku

2018: Výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, UZ 96,

ORJ 412, snížit 0 Kč 1.641.500,-; odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery

zřízeným příspěv. org.(MŠ Gagarinova), UZ 00096, ORJ 412, ORG 1, zvýšit 0 Kč 630.000,-; odpa

3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (MŠ

K Roztokům), UZ 00096, ORJ 412, ORG 2, zvýšit 0 Kč 333.100,-; odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 —

neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 00096, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 678.400,-. 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

176.8 Letní kino na komunitní zahradě. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady:

Rada souhlasí s pořádáním a objednáním letního kina u firmy Film For People, o.s, IČ 22834605, tři

projekce 17. 8., 2. 9. a 9. 9. 2018 na komunitní zahradě, cena 39.000 Kč, s kompletním servisem

a právy pro veřejnou filmovou projekci. Dále souhlasí se vstupným 100 Kč/os. Rada ukládá paní

Krumpholcové, aby připravila hlasování občanů o filmech, které se budou promítat a zajistila

organizaci akce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

176.9 Obnova vodovodniho řadu v ul. Nad Spáleným mlýnem. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí, že ve dnech 25. 6. až 31. 8. 2018 bude v ul. Nad Spáleným mlýnem

probíhat obnova vodovodního řadu. Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost.

176.10 Autobusová linka 359 do Horoměřic k LIDLU a do Roztok. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí, že od 30.6.2018 bude autobusová linka č. 359 zajíždět kprodejně LIDL

v Horoměřicích. Po dobu rekonstrukce ul. Kamýcká (14. 7. až 31. 8. 2018) spoj jezdit nebude.

176.11 Stížnost na zvýšený letecký hluk. Pokračování bodu 175.18. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta. Rada bere na vědomí informaci o tom, že noční provoz letiště v loňském a letošním

roce významně překračuje dlouhodobě uplatňované omezení provozu letiště na maximálně 48 letů

během nočních hodin. Rada dále bere na vědomí dopis adresovaný Hygienické stanici hlavního

města Prahy se žádostí městské části Praha-Suchdol o projednání a přijetí opatření na omezení

nočního provozu na letišti v Praze-Ruzyni.

176.12 Jednotková cena pro opravy komunikací pomocí ITHR technologie. Předkládá:

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada pro rok 2018 souhlasí sjednotkovou

cenou 485 Kč/m2 za opravu výtluků v asfaltových komunikací pomocí ITHR technologie, nabídnutou

společností STREET s.r.o. IČO: 24663310. Účtovat se bude podle rozsahu skutečně provedené

práce. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby opravu objednal a pověřuje starostu podpisem objednávky.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

176.13 Hodnocení ředitelů zřizovaných škol. Předkládá: RNDr. Knappová, radní. Usnesení rady:

Rada po provedeném hodnocení ředitelů zřizovaných škol schvaluje odměnu ředitelce ZŠ M. Alše

Mgr. Alexandře Kejharové, řediteli MŠ Gagarinova Mgr. Stanislavu Zelenému a ředitelce MŠ

K Roztokům Mgr. Jaroslavě Hešíkové-Barkové. Hlasování o usnesení: 5-0-0

176.14 Stanovení termínů jednání rady. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada stanovila

následující termíny jednání rady na příští období: středa 27. 6., pondělí 16. 7., středa 25. 7., středa

1. 8., středa 15. 8., pondělí 27. 8. 2018. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 6. 2018

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


