
Program 183. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

27. srpna 2018

183.1 Návrh nové OZV o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

183.2 Žádost MŠ K Roztokům o schválení nákupu kuchyňského robota. Předkládá: starosta.

183.3 žádost zš M. Alše o poskytnutí obecního bytu učiteli zš. Předkládá: starosta.

183.4 Ukončení smlouvy o výpůjčce č. 116/2014 á odkoupení vybavení od nájemce Miniškolká Katka.

Předkládá: starosta.

183.5 Organizace XIV. Suchdolského posvícení a zajištění uzavírky dopravy na Suchdolském náměstí.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

183.6 Multifunkční hala u ZŠ s venkovnim sportovištěm - úprava odměn v souvislosti s navýšením

počtu uchazečů o návrh. Předkládá: starosta.

183.7 Dodatek č. 2 smlouvy č. 164/2017 na stavbu „ZŠ-kuchyně - technologie“. Předkládá: V. Vik,

zástupce starosty.

183.8 Výstava „Suchdolské osmičky“ ke 100. výročí republiky. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

183.9 Informace o průběhu údržby zeleně se zhotovitelem Realizace zahrad s.r.o. Pokračování bodu

182.5. Jednání se zúčastní dodavatel. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

183.10 Smlouva o výpůjčce s HLMP - pozemek parc. č. 182, .k.ú. Sedlec. Předkládá: starosta.

183.11 Návrh nové OZV o vedení technické mapy hlavního města Prahy. Předkládá: starosta.

183.12 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 182/2018 s českým zahrádkářským svazem. Předkládá:

starosta.

183.13. Otevření Centra předškolních dětí v DDM. předkládá starosta.

183.14 Organizace Memoriálu Fr. Malého, zajištění uzavírky dopravy na Suchdolském náměstí.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.



ZÁPIS zE 183. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 27. SRPNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek - radní

RNDr. L. Knappová - radní,

Omluveni: lng. Krulíková, tajemnice, Jan Zoubek - radní

Ověřovatelé: RNDr. L. Knappová, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: Ing. Petr Hejl - starosta

Jednání bylo zahájeno v 16 hod.

Program zasedání:

183.1 Návrh nové OZV o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada souhlasí po úpravách s návrhem OZV

o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích včetně návrhu míst k zařazení

do přílohy vyhlášky. Hlasování o usnesení: 4-0-0

183.2 Žádost MŠ K Roztokům oschválení nákupu kuchyňského robota. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s nakupem univerzálního kuchyňského robota RM 100 H za cenu

45.890 Kč bez DPH v MS K Roztokům. Hlasování o usnesení: 4-0-0

183.3 Žádost ZŠ M. Alše o poskytnutí obecního bytu učiteli ZŠ. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada souhlasí s poskytnutím obecního bytu č. 11 ve Stehlíkově ulici, který bude volný od 30.9.

2018, pro pedagoga ZŠ M. Alše. Rada ověřuje pí. Felgrovou, aby připravila nájemní smlouvu

s novým nájemcem panen—lasování o usnesení: 4-0-0

183.4 Ukončení smlouvy o výpůjčce č. 116/2014 a odkoupení vybavení od nájemce Miniškolka

Katka. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením smlouvy ovýpůjčce č.

116/2014 dohodou k 31.8.2018 a souhlasí s odkoupením sestavy dětského nábytku a vybavení (2x

stolek pro 6 dětí, 1x skříňka barevná, 1x skříňka hnědá, 1x zářivka, 1x šatní sestava s lavicí, 3x

věšák na ručníky, 10x matrace na spaní, 1x koberec v herně a vybrané zachovalé plyšové hračky)

za nabídnutou cenu 8 000,- Kč. Hlasování o usnesení: 4-0-0

183.5 Organizace XIV. Suchdolského (P)osvícení azajišténí uzavírky dopravy na

Suchdolském náměstí. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Rada městské části bere na

vědomí uspořádání tradiční akce Suchdolské (P)osvícení v pátek 28. 9. 2018 na Suchdolském

náměstí. Rada žádá Ing. Novotného ozajištění posunu zastávek MHD azajišténí uzavírky ul.

Internacionální pro veškerou dopravu vdobě od 11.00 hod do 23.00 hod. Rada ukládá starostovi

a aby požádal Městskou policii hl.m. Prahy ozajištění strážníků pro dohled nad akcí. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

183.6 Multifunkční hala uZŠ svenkovním sportovištěm — úprava odměn vsouvislosti

s navýšením počtu uchazečů o návrh. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada městské části

Praha-Suchdol v souvislosti s navýšením počtu vyzvaných uchazečů k podání návrhů na základě

doporučení soutěžní poroty souhlasí s navýšením částky na odměny v soutěži o návrh multifunkční

haly svenkovním sportovištěm vPraze-Suchdole o250 tisíc Kč. Rada žádá soutěžní porotu

o uplatnění bodu 14.3. Soutěžních podmínek a aby v případě prokazatelných nedostatků obdržených

návrhů odměny neudělila. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Na jednání se dostavil radní Jan Zoubek.

183.7 Dodatek č. 2 smlouvy č. 164/2017 na stavbu „ZŠ-kuchyně - technologie“. Předkládá: V.

Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že základní škola zdůvodu

podstatného navýšení počtu strávníků požádala oinstalaci druhé mycí linky již vrámci právě

probíhající rekonstrukce kuchyně a že současně byla po dokončení stavební části díla provedena

nutná úprava a změny ve vybavení kuchyně. Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č. 2 smlouvy

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



o dílo č. 164/2017 se společností TeS, spol. s r. o. Chotěboř, IČ: 60934395 na stavbu „ZŠ-kuchyně -

technologie“, kterým se cena stavby zvyšuje o 335 144,- Kč bez DPH na celkovou cenu 4 821 312,-

Kč bez DPH. Termín pro dodání druhé mycí linky je stanoven do 27. 9. 2018, ostatní technologická

vybavení bude předáno dle smlouvy do 30. 8. 2018. Rada pověřuje starostu podpisem tohoto

dodatku č. 2. Hlasování o usnesení: 5-0—0

183.8 Výstava „Suchdolské osmičky“ ke 100. výročí republiky. Předkládá: Z. Krumpholcováuref.

kultury. Usnesení rady: Rada městské části souhlasí s přípravou výstavy SUCHDOLSKE OSMICKY

ke 100. výročí republiky. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 13. září od 18 hodin a výstava

vAlšově kabinetu potrvá do konce října 2018. Rada souhlasí s náklady na výstavu cca 20.000,-

(grafická práce, tisk 30 panelů 100x700m, dokumentární práce). Hlasování o usnesení: 5-0-0

183.9 Informace o průběhu údržby zeleně se zhotovitelem Realizace zahrad s.r.o. Pokračování

bodu 182.5. Jednání se zúčastnil dodavatel. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Rada vyzývá ing.

Novotného, aby do 29. 8. 2018 potvrdil dodavateli rozsah vykonaných prací. Hlasování o usnesení:

5-0-0

183.10 Smlouva o výpůjčce s HLMP - pozemek parc. č. 182, k.ú. Sedlec. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje smlouvu o výpůjčce č. VYP/35/05/004868/2018 s hl. m.

Praha na bezplatné užívání části pozemku parc. č. 182 o výměře 1000 m2, k.ú. Sedlec za účelem

zajištění prostoru pro zařízení staveniště a deponii pro realizaci akce ,,Rekonstrukce komunikaci

Májová, Lysolajská, Výjezdní“ s výpůjční dobou do 30. 9. 2019. Rada pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

183.11 Návrh nové OZV o vedení technické mapy hlavního města Prahy. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere návrh OZV o vedeni technické mapy hl. m. Prahy na vědomí. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

183.12 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 182/2018 s Českým zahrádkářským svazem

Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

183.13. Otevření Centra předškolních dětí v DDM. předkládá starosta. Rada bere na vědomí, že

DDM otevře ve svých prostorách Centrum předškolních děti pro děti starší 2,5 roku, které bude

otevřeno od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 13:00, za cenu 30 Kč/ hod. nebo 120 Kč/den, tzn za

celý měsíc 2.400,- Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

183.14 Organizace Memoriálu Fr. Malého, zajištění uzavírky dopravy na Suchdolském

náměstí. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Rada městské části bere na vědomí uspořádání

Memoriálu Fr. Malého v požárním útoku 6. 10. 2018 na Suchdolském náměstí, který organizuje SDH

Praha-Suchdol. Rada žádá lng. Novotného o zajištění posunu zastávek MHD a zajištění uzavírky ul.

lnternacionální pro veškerou dopravu dne 6. 10. 2018 od 17 do 24 hodin. Rada ukládá starostovi,

aby požádal Městskou policii hl.m. Prahy ozajištění strážníků pro dohled nad akcemi. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 27. 8. 2018

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


