
Program 190. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

17. října 2018

190.1 Výběr dodavatele opravy kanalizačních poklopů na Výhledech a na Novém Suchdole. Předkládá:

Ing. C. Mudruňka, referent realizace investic.

190.2 Příprava intenzifikace čOV Roztoky. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

190.3 Pronájem pozemku parc. č. 6/1 k.ú. Suchdol - podnět. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

190.4 Žádost MŠ K Roztokům o schválení odpisového plánu. Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková,

ředitelka MS.

190.5. Výběrové řízení na redaktora Suchdolských listů — otevírání obálek s nabídkami. Předkládá: lng.

V. Stěpánková, místostarostka.

190.6 Smlouva č. 233/2018 o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní s PPD a.s. - příprava a

realizace plynárenského zařízení v ul. Lysolajská. Předkládá: starosta.

190.7 Vyvážení odpadkových košů. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

190.8 Elektronizace veřejných zakázek. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

190.9 Nástavba budovy radnice pro potřeby komunitního centra - DSP+DPS. Předkládá: starosta.

190.10 Žádost ředitelky ZŠ M. Alše o prodloužení terrnínu čerpání grantu „Supervize pro pedagogické

pracovníky“. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZS.



ZÁPIS zE 190. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 17. ŘÍJNA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek - radní

Omluvena: RNDr. L. Knappová - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

190.1 Výběr dodavatele opravy kanalizačních poklopů na Výhledech a na Novém Suchdole.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě

provedeného průzkumu cen vybrala dodavatele opravy maximálně 28 poklopů kanalizačních šachet

v oblasti Výhledy a Nový Suchdol s použitím samonivelizační technologie a prodlouženou pětiletou

zárukou na dodávku a osazení pokopu ve vozovce: společnost WoXi think different s.r.o., IC

24238112, za cenu max. 367.750 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky a

ukládá lng. Mudruňkovi, aby opravu poklopů objednal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

190.2 Příprava intenzifikace čOV Roztoky. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí záznam zjednání ve věci intenzifikace ČOV Roztoky a aktualizovaný propočet

nákladů na vlastní stavbu včetně technologické části a návrh výpočtu podílů jednotlivých obcí na

intenzitikaci ČOV. Rada ukládá Ing. Vikovi požádat město Roztoky o propočet celkových nákladů

stavby včetně přípravy stavby a dalších nákladů spojených s její realizací.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

190.3 Pronájem pozemku parc. č. 6/1 k.ú. Suchdol — podnět. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí podnět pana [_k ukončení nájmu pozemku parc. č. 6/1 k.ú.

Praha-Suchdol společnosti ELMET Group s.r.o. a ukládá Ing. Kosařovi pozvat zúčastněné strany na

společné jednání na úřadě MČ. Hlasování o usnesení: 4-0-0

190.4 Žádost MŠ K Roztokúm o schvéleni odpisového plánu kuchyňského robota SP 100

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

následující odpisový plán kuchyňského robota SP 100 SPAR v hodnotě 55.527 Kč zakoupeného z

investičního fondu MŠ K Roztokům: Počátek odpisů v říjnu 2018, odpisová skupina 1. Rada ukládá

starostovi, aby zajistil zaslání usnesení rady ředitelce MŠ K Roztokům. Hlasování o usnesení: 4-0-0

190.5. Výběrové řízení - otevírání obálek s nabídkami. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka. Rada bere na vědomí, že do výběrového řízení na redaktora Suchdolských listů se

přihlásil 1 uchazeč -l—

190.6 Smlouva č. 233/2018 o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní s PPD a.s. -

příprava a realizace plynárenského zařízení v ul. Lysolajská. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada schvaluje smlouvu č. 233/2018 se společností Pražská plynárenská distribuce, a.s.

o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní spočívající v přípravě a realizaci stavby „Výstavba

plynárenského zařízení pro odběrné místo ul. Lysolajská v Praze 6 — Suchdole“ a v budoucím

odkupu uvedeného zařízení Pražskou plynárenskou a.s. Rada pověřuje starostou podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

190.7 Vyvážení odpadkových košů. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada

konstatuje dlouhodobě nevyhovující stav vyvážení odpadkových košů, který se nezlepšil ani po

opakovaných žádostech o zjednání nápravy, a z tohoto důvodu ukládá Ing. Novotnému zajistit

jednání rady. Hlasování o usnesení: 4-0-0

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



190.8 Elektronizace veřejných zakázek. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty. Rada bere na

vědomí informaci o elektronizaci veřejných zakázek od 18. 10. 2018 pro zakázky na stavební práce

nad 6 mil. Kč a pro dodávky a služby nad 2 mil. Kč bez DPH, tato povinnost se nevztahuje na

zakázky malého rozsahu Stávající MČ užívaný profil „Vhodné uveřejnění“ podporuje zveřejňování

zakázek malého rozsahu, otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení a jednací řízení

bez uveřejnění.

190.9 Nástavba budovy radnice pro potřeby komunitního centra - DSP+DPS. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada městské části Praha-Suchdol v souvislosti s přípravou realizace akce

„Nástavba budovy radnice pro potřeby komunitního centra“, na kterou obdržela dotaci z OP Praha

Pól růstu, souhlasí po provedeném cenovém průzkumu se zadáním přípravy dokumentace pro

stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele (DPS) včetně

výkazu výměr, rozpočtu a inženýrské činnosti u společnosti Starý a partner s.r.o., IC: 271 97 395 za

cenu 875.000 Kč bez DPH. Rada ukládá lng. Mudruňkovi připravit objednání projektových prací.

Hlasování o usnesení: 4-0-0.

190.10 Žádost ředitelky ZŠ M. Alše o prodloužení termínu čerpání grantu „Supervize pro

pedagogické pracovníky“. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ. Usnesení rady: Rada

schvaluje prodloužení termínu čerpání a předložení vyúčtování grantu „Supervize pro pedagogické

pracovníky“ do 31. 10. 2018. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání usnesení rady ředitelce ZS

M. Alše. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 17. 10. 2018

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


