
Program 193. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

7. listopadu 2018

193.1 Výzva k řešení zúženého chodníku v ulici Stehlíkova. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

193.2 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dilo č. 033/2018 na rekonstrukci větrání v MŠ Gagarinova.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

193.3 Žádost sboru církve adventistů sedmého dne o pronájem velké zasedací místnosti v roce 2019.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

193.4 Vyhodnocení postřiku plevele na komunikacích. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

193.5 Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury městské části Praha-Suchdol a obce

Unětice“. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

193.6 Kontrola usneseni 186.20. Předkládá: starosta.



ZÁPIS zE 193. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 7. LISTOPADU 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Jan Zoubek - radní

RNDr. L. Knappová - radní

Ověřovatelé: Ing. Vik, Ing. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.20 hod.

Program zasedání:

193.1 Výzva k řešení zúženého chodníku v ulici Stehlíkova. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o opakovaně výzvě k řešení zúženého chodníku

v ulici Stehlíkova s vlastníkem sousední nemovitosti a ukládá Ing. Kosařovi zajistit vytyčení hranice

pozemku č. parc. 2366 s parcelou ve správě městské části č. parc. 1225/1. Rada dále ukládá

lng. Mudruňkovi zajistit opravu propadlé dlažby v ulici Nad Dolíky a prověřit možnosti úpravy

odvodnění komunikace v dotčeně části. Hlasování o usnesení: 5-0-0

193.2 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 033/2018 na rekonstrukci větrání v MŠ

Gagarinova. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí se

zněním dodatku č.1 ke smlouvěvo dílo č. SML 033/2018 ze dne 10. 5. 2018 se společností KOMERC

VZDUCHOTECHNIKA s.r.o., ICO: 03235700, Na [ržišti 240, 399 01 Milevsko, který zohledňuje

vícepráce na akci „Rekonstrukce větrání kuchyně MS SUCHDOL“. Celková cena tohoto dodatku č.1

je 67.423 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Hlasování o usnesení: 5-0-

0

193.3 Žádost sboru církve adventistů sedmého dne o pronájem velké zasedací místnosti v

roce 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Rada odkládá na příště.

193.4 Vyhodnocení postřiku plevele na komunikacích. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada bere informaci na vědomí, souhlasí s přesunem postřiku plevele do

gesce OHSOM a žádá lng. Kosaře, aby předložil srovnání cen postřiku plevele do 26. 11. 2018.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

193.5 ,Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury městské části Praha-Suchdol a

obce Unětice“. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere na vědomí Zprávu o

posouzení a hodnocení nabídek předložených v rámci veřejné zakázky, „Výběr provozovatele

vodohospodářské infrastruktury městské části Praha-Suchdol a obce Unětice“ a v souladu

sdoporučením komise pro otvírání a hodnocení nabídek vybírá pro provozování kanalizací pro

veřejnou potřebu napojených v městské části Praha-Suchdol na COV Roztoky společnost Vodovody

a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun Závodí, IC: 46356975, která byla

komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rada dále souhlasí s návrhem „Smlouvy

o provozu kanalizací pro veřejnou potřebu v městské části Praha-Suchdol“ ve znění uvedeném

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a žádá zastupitelstvo městské části o projednání návrhu

této smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

193.6 Kontrola usneseni 186.20. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí informaci Ing.

Janečka, že další obvodová redukce lip v ul. Kosova by měla být provedena v květnu - červnu 2019.

Rada dále bere na vědomí opožděné splnění úkolu lng. Novotným a požaduje neprodlené splnění

zbývajících úkolů, zejména zajištění návrhu variantní výsadby stromů v ul. K Horoměřicům

(do 30. 11. 2018). Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 7. 11. 2018

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


