
Program 186. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

19. září 2018

186.1 Navýšení rozpočtu roku 2018 - oblast školství, posílení mzdových prostředků ve výši 197,8 tis.

Kč . Předkládá: J.Stů|a, vedoucí EO.

186.2 Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní - delimitace. Předkládá:

starosta.

186.3 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele akce „Výstavba splaškové kanalizace a

plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

186.4 Vyhodnocení výběrového řízení na TDS akce „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu

U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

186.5 Odsouhlasení doobjednání projektu rekonstrukce komunikací a odvodnění. Předkládá: Ing.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.

186.6 Odsouhlasení nabídky na výkonu autorského dozoruv v rámci akce „Výstavba splaškové

kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní.“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

186.7 Smlouva s PRE na přeložky elektro v rámci akce „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu

U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

186.8 Smlouva s PPD na přeložky plynu v rámci akce „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu

U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

186.9 Vyhodnocení výběrového řízení a odsouhlasení smlouvy na BOZP na akci „Výstavba splaškové

kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“ . Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

186.10 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele akce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše -

vnitřní prostory nové budovy - akustických opatření, rekonstrukce osvětlení v třídách a dokončení

vnitřních požárně bezpečnostních úprav nové budovy Základní školy M. Alše“. Předkládá: Ing.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.

186.11 žádost MŠ Gagarinova o schválení vyřazení majetku. Předkládá: Mgr. s. Zelený, ředitel MŠ.

186.12 Žádost MŠ K Roztokům o schválení vyřazení majetku. Předkládá: Mgr. J. Hešíková-Barková,

ředitelka MS.

186.13 Žádost MŠ K Roztokům o ponechání zůstatků grantů do školního roku 2018-2019. Předkládá:

Mgr. J. Hešíková-Barková, ředitelka MS.

186.14 Suchdolský CityCross 2018 - žádost o podporu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

186.15 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 576 tis.

KČ z obdrženého odvodu VHP Předkládá: J.Štůla, vedoucí EO.

186.16 Rozpočtové opatření - změna účelu části investičních dotací ponechaných k využití v roce 2018

- ve výši 4,24 mil Kč Předkládá: J.Štůla, vedoucí EO.

186.17 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 - o inv. dotaci ve výši 27 mil Kč na akci akci č.

80875 — Výstavba bytového domu Kamýcká 684. Předkládá: J.Štůla, vedoucí EO.

186.18 Rozpočtové opatření - poskytnutí investiční dotace ve výši 12 000,0 tis. Kč na akci č. 80854 -

Splašková kanalizace U Kapličky, BažantníLPředkládá: J.Štůla, vedoucí EO.

186.19 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 - o investiční dotaci ve výši 6,75 mil Kč na akci

Kulturně komunitní centrum (ORG 2520894). Předkládá: J.Štůla, vedoucí EO.

186.20 Výstupy z besedy s občany „Stromy v našich ulicích“. Předkládá: Ing. V. Štěpánková,

místostarostka.



ZÁPIS zE 186. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 19. ZÁŘÍ 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta,

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

RNDr. L. Knappová - rádní

Omluven: Jan Zoubek - radni

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, RNDr. Knappová

ZapisoVáteI: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod.

Program zasedání:

186.1 Navýšení rozpočtu roku 2018 - oblast školství, posílení mzdových prostředků ve výši

197,8 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje navýšení rozpočtu na

rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy určenou pro školy

aškolská zařízení, jejichž jsme zřizovatelem, na posílení mzdových prostředků zaměstnancům

v oblasti obecního školství na území hlavního města v celkové výši 197,8 tis. Kč. Ráda v té

souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

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

částmi, UZ 96, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 197.800,-; výdajová strana: odpa 3113 — zákl. školy pol. 5336 —

neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 00096, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 118.500,-; odpa

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

UZ 00096, ORJ 412, ORG 1, zvýšit 0 Kč 52.100,-; odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 —

neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org.(MŠ K Roztokům), UZ 00096, ORJ 412, ORG 2, zvýšit

0 Kč 27.200,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3106. Příjmy ivýdáje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP (viz příloha dopis). Dotace podléhá finančnímu vyúčtování

s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení

schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.2 „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní - delimitace.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí suzavřením dohody opostoupení práv

a povinností ze smlouvy aopředání apřevzetí veškerých dokladů adokumentace ke stavbě č.

DOH/20/02/000654/2018, umc_such_199/2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

186.3 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele akce „Výstavba splaškové kanalizace a

plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí „písemnou zprávu o hodnocení nabídek“ - záznam zjednání hodnotící

komise kpodlimitní zakázce zadávané ve zjednodušeném režimu zákona č. 134/2016 na akci

„Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“ jako nejvýhodnější nabídka byla

komisí vyhodnocena nabídka společnosti MBM TRADE CZ, s.r.o., sídlo: Starokolínská 308, Újezd nad

Lesy, 190 16 Praha 9, IČ: 25507222 za cenu 34 240 187,33 Kč bez DPH. Rada tento výběr potvrzuje.

Rada ukládá starostovi výsledek výběrového řízení zveřejnit a pověřuje starostu podpisem smlouvy

s vybraným dodavatelem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.4 Vyhodnocení výběrového řízení na TDS akce „Výstavba splaškové kanalizace a

plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. RMČ

souhlasí s výběrem technického dozoru stavby (TDS) pro akci „Výstavba splaškové kanalizace a

plynovodu U Kapličky, Bažantní“ společnosti ZAVOS s.r.o., IČ: 60203013 za celkovou cenu 485.000

Kč bez DPH. Rada po úpravách schvaluje předloženou příkazní smlouvu a pověřuje starostu jejím

podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.5 Odsouhlasení doobjednání projektu rekonstrukce komunikací aodvodnění. Předkládá:

Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s doobjednáním projektové

dokumentace ve stupni DVZ na opravu komunikace U Kapličky vrámci akce „Výstavba splaškové

kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“ za nabídnutou cenu: Geodetické zaměření: 12.000 Kč

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



+ DVZ: 113.000 Kč, tj. Celkem 125.000 Kč + DPH u stejného projektanta, který projektoval celou

akci pro OMI MHMP, tedy Ing. Josefa Chmelky, Praha 6, Dejvice, Na Spitálce 1443/1, IC: 10157000.

Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby práce objednal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.6 Odsouhlasení nabídky na výkon autorského dozoru v rámci akce „Splašková kanalizace

a plynovod U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Rada souhlasí s doobjednáním autorského dozoru u projekční kanceláře Ing. Josef Chmelka,

Praha 6, Dejvice, Na Špitálce 1443/1, IČ: 10157000 na opravu komunikací a odvodnění v rámci akce

„Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“ za nabídnutou cenu: 650 Kč/hod

+ DPH. Předpokládaná celková cena je 52 000 Kč + DPH. Rada po úpravách souhlasí s navrženou

příkazní smlouvou a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.7 Smlouva s PRE na přeložky elektro vrámci akce „Výstavba splaškové kanalizace a

plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Rada souhlasí se smlouvou na bezúplatné zajištění přeložek kabelů WN 22kV, 1kV

a optického kabelu v rámci akce „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“.

Rada po úpravách pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.8 Smlouva sPPD na přeložky plynu vrámci akce „Výstavba splaškové kanalizace a

plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Rada souhlasí se smlouvou na zajištění přeložky 2 plynových přípojek v rámci akce „Výstavba

splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Předpokládané náklady na vybudování

přeložek jsou 17.000 Kč bez DPH. Rada po úpravách pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Dále

Rada po úpravách souhlasí spředloženou smlouvou osmlouvě budoucí na zřízení věcného

břemena na tyto přípojky a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.9 Vyhodnocení výběrového řízení a odsouhlasení smlouvy na BOZP na akci „Výstavba

splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s výběrem koordinátora BOZP pro akci „Výstavba

splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“, pana Davida Boučka, Klapkova 21, 182 00

Praha 8, IČ: 11243813, za celkovou předpokládanou cenu 87.050 Kč. Uchazeč není plátce DPH.

Rada po úpravách souhlasí s navrženou příkazní smlouvou a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.10 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele akce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ

M. Alše - vnitřní prostory nové budovy“ (akustická opatření, rekonstrukce osvětlení v třídách

adokončení vnitřních požárně bezpečnostních úprav nové budovy Základní školy M. Alše).

Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

„písemnou zprávu o hodnocení nabídek“ - záznam zjednání hodnotící komise k podlimitní zakázce

zadávané ve zjednodušeném režimu zákona č. 134/2016 na akci „Modernizace a rozšíření areálu

ZŠ M. Alše - vnitřní prostory nové budovy“. Jako nejvýhodnější nabídka byla komisí vyhodnocena

nabídka společnosti 4P INVEST s.r.o., sídlo: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ: 27740498

za cenu 3.241.488,71 Kč bez DPH. Rada tento výběr potvrzuje. Rada ukládá starostovi výsledek

výběrového řízení zveřejnit a povéřuje ho podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

186.11 žádost MŠ Gagarinova o schválení vyřazení majetku. Předkládá: Mgr. s. Zelený, ředitel

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

uvedeného v přiloženém seznamu z evidence ajeho následnou ekologickou likvidací. Rada ukládá

starostovi, aby zajistil zaslání informace ousnesení rady řediteli MŠ Gagarinova. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

186.12 žádost MŠ K Roztokům oschválení vyřazení majetku. Předkládá: Mgr. J. Hešíková-

Barková, ředitelka MŠ. Usnesení rady: Rada souhlasí s vyřazením nefunkčního a rozbitého majetku

MŠ KRoztokúm uvedeného vpřiloženém seznamu zevidence ajeho následnou ekologickou

likvidaci. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání informace o usnesení rady ředitelce MŠ

K Roztokům. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.13 Žádost MŠ KRoztokům o ponechání zůstatků grantů do školního roku 2018-2019.

Předkládá: Mgr. J. Hešíková-Barková, ředitelka MŠ. Usnesení rady: Rada schvaluje převod

nedočerpaných zůstatků grantů ze školního roku 2017/2018 z projektů „Keramika pro všechny“

a „Procházky Prahou“ na tytéž projekty do 2. pololetí roku 2018. Rada ukládá ředitelce předložit

vyúčtování uvedených grantů zřizovateli do 15. 1. 2019. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.14 Suchdolský CityCross 2018. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady:

Rada souhlasí se spolupořádáním 5. ročníku amatérského cyklistického závodu pro děti i dospělé -

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



Suchdolský citycross 2018, vsobotu 20. října 2018 v prostorách hřiště za sokolovnou. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

186.15 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši

576 tis. Kč z obdrženého odvodu VHP Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda bere

na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2018 o neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu z VHP a jiných

technických herních zařízení za období 1. 1. 2018 — 30. 6. 2018 v celkové výši 576 tis. Kč určenou

na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m.

Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované

vjednotlivých nestátních neziskových organizacích ve výši 144 tis. Kč, na sport 144 tis. Kč a na

kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 288 tis. Kč. Ráda žádá ZMČ o projednání

přijetí dotace. Ráda ukládá EO zařadit fin. prostředky do rozpočtu r. 2018 dle pokynu MHMP

přechodně na § 6409, pol. 5901 s ÚZ, po schválení úpravy zatřídit na konkrétní odpa a položku dle

platné rozpočtové skladby, včetně ÚZ. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3121.

Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018 s rozpočtem hl. m. Prahy stím, že finanční

prostředky z této dotace, pokud nebudou čerpány v r. 2018, lze zapojit do rozpočtu r. 2019

prostřednictvím položky 8115 s UZ 00000098. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení uvedeného rozpočtového

opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.16 Rozpočtové opatření - změna účelu části investičních dotací ponechaných kvyužití

v roce 2018 ve výši 4,24 mil. Kč Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu

změny účelu části investičních dotací v celkové výši 4 240,0 tis. Kč na číslo akce ORG 80895 —

Stavba plynovodu U Kapličky, Bažantní schvaluje následující změnu rozpočtu na rok 2018 v celkové

výši 4,24 mil. Kč: Příjmová strana: odpa 0 a pol. 8115 — změna stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech, UZ 90, ORJ 354, ORG 80807, snížit 0 Kč 2.500.000,-; odpa 0 a pol. 8115 — změna

stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, UZ 90, ORJ 207, ORG 80806, snížit 0 Kč

1.740.000,-; odpa 0 a pol. 8115 — změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, UZ 90,

ORJ 811, ORG 80895, zvýšit o Kč4 240 000,-; výdajová strana: odpa 2212 — silnice a pol. 6121 —

budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 354, ORG 80807, snížit 0 Kč 2.500.000,-; odpa 2321 — odvádění

a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 207, ORG

80806, snížit 0 Kč 1.740.000,-; odpa 3633 — výstavba a údržba místních inž. sítí a pol. 6121 — budovy,

haly a stavby, UZ 90, ORJ 811, ORG 80895, zvýšit 0 Kč 4.240.000,-. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 3129, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování s rozpočtem hl. m. Prahy

vrámci finančního vypořádání za rok 2018. Příjmy ivýdáje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení uvedené rozpočtové změny.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.17 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 — o inv. dotaci ve výši 27 mil Kč na akci

č. 80875 — Výstavba bytového domu Kamýcká 684. Předkládá: J.Štůla, vedoucí EO. Usnesení

rady: Rada na základě poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci č. 80875

— Výstavba bytového domu Kamýcká 684 ve výši 27 000,0 tis. RMČ schvaluje zvýšení rozpočtu na

rok 2018 o investiční dotaci vcelkové výši 27,0 mil. Kč avtě souvislosti schvaluje následující

rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně

a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy ajejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, ORG

80875, ORJ 811, zvýšit 0 Kč 27.000.000,-; výdajová strana: odpa 3612 — bytové hospodářství a pol.

6121 — budovy, haly astavby, UZ 84, ORG 80875, ORJ 811, zvýšit 0 Kč 27.000.000,-. Úprava

rozpočtu bude provedena pod číslem 3132, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování

s rozpočtem hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2018. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Ráda ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení

uvedeného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.18 Rozpočtové opatření - poskytnutí investiční dotace ve výši 12.000,0 tis. Kč na akci č.

80854 - Splašková kanalizace U Kapličky, Bažantní. Předkládá: J.Štůla, vedoucí EO. Usnesení

rady: Rada na základě poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 12.000,0 tis. Kč na akci č. 80854

— Splašková kanalizace U Kapličky, Bažantní souhlasí s následujícím rozpočtovým opatřením:

Příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody

mezi statutárními městy ajejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, ORG 80854, zvýšit 0 Kč

12.000.000,-; výdajová strana: odpa 2321 — odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a pol.

6121 — budovy, haly a stavby, UZ 84, ORG 80854, zvýšit 0 Kč 12.000.000,-. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 3129, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního

vypořádání za rok 2018 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG
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dle metodiky MHMP. Ráda ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového

opatření. Ráda souhlasí s proúčtováním profinancovaných výdajů minulých let ve výši 817.103,54

a delimitací profinancovaných výdajů za rok 2018 ve výši 144.732,00 Kč na výše uvedenou akci.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.19 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 o investiční dotaci ve výši 6,75 mil Kč

na akci Kulturně komunitní centrum (ORG 2520894). Předkládá: J.Štůlá, vedoucí EO. Usnesení

rady: Ráda schvaluje zvýšení rozpočtu na rok 2018 o inv. dotaci na projekt Kulturně komunitní

centrum (ORG 2520894) schválený v rámci Operačního programu Praha — pól růstu v celkové výši

6,750 mil. Kč a v souvislosti stím schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa

6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy

ajejich městskými obvody nebo částmi, UZ 108100105, ORG 2520894, ORJ 620, zvýšit 0 Kč

3.000.000,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi

statutárními mésty ajejich méstskými obvody nebo částmi, UZ 108517985, ORG 2520894, ORJ 620,

zvýšit 0 Kč 3.750.000,-; výdajová strana: odpa 3399 — ostatni záležitosti kultury, církví a sděl.

prostředků a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 108100105, RG 2520894, ORJ 620, zvýšit 0 Kč

3.000.000,-; odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury, církví a sdél. prostředků a pol. 6121 — budovy, haly

a stavby, UZ 108517985, ORG 2520894, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 3.750.000,-. Ráda ukládá vedoucímu

EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

186.20 Výstupy z besedy s občany „Stromy v našich ulicích“. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka. Ráda bere na vědomí výstupy zbesedy s občany „Stromy v našich ulicích“.

Usnesení rady: Rada ukládá Ing. Novotnému zajistit provedení obvodové redukce |ip v ul.

Kosova/Kamýcká vrozsahu dle doporučení Ing. Janečka (do 15.12.2018). Pro zájemce zřad

majitelů klipám přilehlých nemovitostí zajistit pytle na spadáné listí (do 12.10.2018) a jejich

následných odvoz. V návaznosti na provedenou pasportizaci dřevin připravit ve spolupráci

s lng. Janečkem plán údržby a obnovy zeleně v MČ. Průběžně plánovat a zajišťovat provádění

pravidelné údržby stromů, s tím, že občané budou v předstihu o zásazích informováni. Do

30.11.2018 zajistit zpracování odborného projektu variantní výsadby stromů v ul. K Horoměřicům

(druhy, rozsah, bloky vs. celá alej). Ráda ukládá lng. Kosářovi, aby předložil radě návrh

aktualizovaného plánu úklidu komunikací. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 19. 9. 2018
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