
Program 1. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

21. listopadu 2018

1.1 Rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu r. 2018 o odvod z investičního fondu MŠ Gagarinova ve

výši 496 tis. Kč a financování akce Rekonstrukce VZT MS Gagarinova. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

1.2 Změna čerpání rozpočtu rozpočtu r. 2018 - rozpis čerpání neinvestiční dotace ve výši 576 tis. Kč

z obdrženého odvodu VHP. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

1.3 Změna čerpání rozpočtu roku 2018 - inv. výdaje 120 tis. Kč zastávka autobusu. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.

1.4 Navýšení rozpočtu roku 2018 o 55 000 Kč - oblast sociálních služeb. Předkládá: J. Štůla, vedoucí

EO.

1.5 Zrušení zadávacího řízení na zakázku „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - vnitřní

prostory nové budovy“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

1.6 Výběr projektanta na nový BD Kamýcká 684. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic

1.7 Objednání opravy veřejné části přípojky domu č.p. 540 — DDM v Rohové ulici. Předkládá: lng.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.

1.8 Údržba zeleně 2019. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty.

1.9 Plán zimní údržby 2018 - 2019. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

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

Pokračování bodu 193.3. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

1.11 Změna obecně závazné vyhlášky č. 112018 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech základních

škol. Předkládá: starosta.

1.12 Věcný záměr obecně závazné vyhlášky k regulaci provozní doby hostinských zařízení. Předkládá:

starosta.

1.13 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta.

1.14 Ocenění hasičů za činnost v JSDH Praha-Suchdol v roce 2018. Předkládá: starosta.

1.15 Výroční zpráva ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta.

1.16 Obnova stromořadí K Horoměřicům - variantní dopracování projektové „ dokumentace

v návaznosti na výstup z besedy ,,Stromy na Suchdole“. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

1.17 Návrh odměn ředitelům škol zřizovaných MČ za období červen - listopad 2018. Předkládá: lng.

Vik, místostarosta.

1.18 činnost DDM - hlídání dětí. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

1.19 Ustávení Komise územního rozvoje a infrastruktury, jmenování členů. Předkládá: starosta.

1.20 Termíny jednání Rady MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

1.21 Provoz stanoviště kontejnerů v zimním období. Předkládá: lng. Štěpánková.



ZÁPIs z 1. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 21. LISTOPADU 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v hod.

Program zasedání:

1.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2018 oodvod zinvestičnívho fondu MŠ

Gagarinova ve výši 496 tis. Kč afinancování akce Rekonstrukce VZT MS Gagarinova.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada vsouvislosti snařízeným odvodem

z investičního fondu MŠ Gagarinova určeným na financování realizace stavby Rekonstrukce VZT

MŠ Gagarinova ve výši 796 tis. Kč s předpokládanou výší nákladů 600 tis. Kč, schvaluje následující

rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 3111 — předškolní zařízení apol. 2122 — odvody

příspěvkových organizací, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 496.000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost

místní správy apol. 6121 — budovy, haly astavby, ORJ 901, snížit 0 Kč 60.000,-; odpa 3111 —

předškolní zařízení apol. 6121 — budovy, haly astavby, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 556.000,-. Příjmy

ivýdaje budou označeny UZ, ORJ aORG dle metodiky azpracování účetnictví arozpočtu

v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení rozpočtového

opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

1.2 Změna čerpání rozpočtu rozpočtu r. 2018 — rozpis čerpání neinvestiční dotace ve výši 576

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

z důvodu poskytnuté neinvestiční dotace hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z VHP a jiných

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

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 e výši 144 tis. Kč

a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast vevýši 288 tis. Kč, schvaluje následující změnu

čerpání rozpočtu roku 2018: výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 5901 —

nespecifikované rezervy, UZ 98, ORJ 420 snížit t 0 Kč 576.000,-; odpa 3419 — ostatní tělovýchovná

činnost a pol. 5222 — neinv. transfery občanským sdružením, ÚZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč 230.000,-;

odpa 3419 — ostatní tělovýchovná činnost a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 98, ORJ 420 zvýšit 0 Kč

30.000,-; odpa 3419 — ostatní tělovýchovná činnost a pol. 5164 — nájemné, UZ 98, ORJ 420 zvýšit

0 Kč 8.000,-; odpa 3421 — využití volného času dětí a mládeže a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 98,

ORJ 420 zvýšit 0 Kč 20.000,-; odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků a pol.

5169 — nákup ost. služeb, ÚZ 98, ORJ 620 zvýšit 0 Kč 50.000,-; odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury,

církví a sdél. prostředků a pol. 5122 — neinv. transfery občanským sdružením, ÚZ 98, ORJ 620 zvýšit

0 Kč 238.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá

vedoucímu EO, aby zajistil provedení rozpočtové změny. Hlasování o usnesení: 5-0-0

1.3 Změna čerpání rozpočtu roku 2018 — inv. výdaje 120 tis. Kč zastávka autobusu. Předkládá:

J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení Rady: Rada z důvodu financování výstavby nové zastávky autobusu

a čerpání z odpa 2221 — provoz veřejně sil. dopravy schvaluje následující změny čerpání rozpočtu

r. 2018: výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ

901, snížit 0 Kč 120.000,-; odpa 2221 — provoz veřejné sil. dopravy a pol. 6121 — budovy, haly

astavby, ORJ 354, zvýšit 0 Kč 120.000,-. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ, ORJ aORG dle

metodiky a zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy. Rada ukládá

vedoucímu EO, aby zajistil provedení rozpočtové změny. Hlasování o usnesení: 5-0-0

1.4 Navýšení rozpočtu roku 2018 o 55 000 Kč - oblast sociálních služeb. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace hl. m. Prahy v celkové

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



výši 250 tis. Kč na projekty v procesech plánování sociálních služeb v městské části „Více vědět“

(50.000 Kč, ORG 118) a v oblasti řešení problematiky bezdomovectví: „Pomozme postavit na vlastní

nohy“ (200 tis. Kč, org 218) souhlasí 3 navýšení rozpočtu roku 2018 o 250 tis. Kč a v té souvislosti

schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 0 a pol. 1343 — poplatek za užívání

veř. prostranství, ORJ 954 zvýšit 0 Kč 55.000,-; výdajová strana: odpa 4379 — ostatní služby a činnosti

v oblasti sociální prevence a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 504, ORG 118, zvýšit 0 Kč 9.000,-;

odpa 4379 — ostatni služby a činnosti voblasti sociální prevence a 5011 — platy zam. v pracovním

poměru, ORJ 504, ORG 218, zvýšit 0 Kč 26.000,-; odpa 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti

sociální prevence a pol. 5021 — ostatní os. výdaje, ORJ 504, ORG 218, zvýšit 0 Kč 8.000,-; odpa 4379

— ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5031 — povinné pojistné na soc.

zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, ORJ 504, ORG 218, zvýšit 0 Kč 7.000,-; odpa

4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné

zdravotnictví, ORJ 504, ORG 218, zvýšit 0 Kč 3 000,-; odpa 4379 — ostatni služby a činnosti v oblasti

sociální prevence a pol. 5132 — ochranné prac. pomůcky, ORJ 504, ORG 218, zvýšit 0 Kč 2 000,-.

Vzhledem ke změně čerpání v projektu Pomozme se postavit na vl. nohy vjednotlivých pol., rada

souhlasí s provedením nového rozpisu snížením pol. 5021 - ostatní os. výdaje ve výši 186 tis. Kč na

navýšit výdaje na pol. platy zam. v prac. poměru a pojistné. Příjmy ivýdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení rozpočtového

opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

1.5 Zrušení zadávacího řízení na zakázku „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - vnitřní

prostory nové budovy“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí se

zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ

M. Alše - vnitřní prostory nové budovy“ dle § 127 odst. 2 písmene d) zákona č. 134/2016 Sb.,

ozadávání veřejných zakázek, neboť se vprůběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné

zvláštního zřetele včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby

vzadávacím řízení pokračoval. Důvodem zrušení zadávacího řízení je zejména nezbytná

koordinace projektové dokumentace ivlastního provádění stavebních prací spřípravou větrání

s rekuperací nové budovy ZŠ. Hlasování o usnesení: .

1.6 Výběr projektanta na nový BD Kamýcká 684. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada na základě cenového průzkumu vybrala projektanta dokumentace pro

umístění stavby (DUR), stavebního povolení (DPS) výkaz výměr a kontrolní rozpočet na základě

DPS a dodavatele inženýringu akce „Nový bytový dům Kamýcká 684“: Akad. arch. Tomáš Turek,

atelier TUREK — ARCHITEKT, IČ: 14474395 za celkovou cenu 1.650.000 Kč bez DPH. Rada ukládá

lng. Mudruňkovi, aby s vybraným projektantem zahájil jednání o smlouvě o dílo. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

1.7 Objednání opravy veřejné části přípojky domu č.p. 540 - DDM v Rohové ulici. Předkládá:

Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s cenovou nabídkou

společnosti MBM TRADE CZ, s.r.o., Praha 21, Újezd nad Lesy, Starokolínská 308. IČ: 25507222 na

opravu kanalizační přípojky na veřejném pozemku vRohové ulici pro dům č.p. 540/4 — DDM

v Rohové ulici za celkovou cenu 73.664,46 Kč bez DPH. RMČ ukládá lng. Mudruňkovi, aby opravu

objednal a pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

1.8 Údržba zeleně 2019. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty. Předkládá: Ing. Vik, zástupce

starosty. Usnesení rady: Rada vyhodnotila údržbu zeleně za rok 2018, změny vorganizačním

zajištění údržby chodníků a změnu v rozsahu poskytovaných služeb oproti poptávce ve výběrovém

řízení z roku 2017 na poskytovatele služby „údržba zeleně“. Rada ukládá Ing. Novotnému provést do

7. 1. 2019 výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na údržbu zeleně s předpokladem zahájení

prací od 1. 3. 2019 stím, že s ohledem na předchozí výběrová řízení budou osloveni tři uchazeči

s potřebnými zkušenostmi, zázemím a příslušnými referencemi na požadované služby. Rada ukládá

Ing. Novotnému navrhnout aprojednat ukončení spolupráce sdosavadním poskytovatelem této

služby dohodou k 1. 1. 2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

1.9 Plán zimní údržby 2018 - 2019. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada po úpravách schvaluje plán zimní údržby komunikací pro sezónu 2018 — 2019 a ukládá

vedoucímu OHSOM, aby prostřednictvím pracovní čety zajistil zimní údržbu komunikací dle

schváleného plánu a s jeho zněním ji seznámil. Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

2019. Pokračování bodu 193.3. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada

vyhlašuje záměr na pronájem velké zasedací místnosti radnice pro aktivity Mateřského klubu

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



Rybička za následujících podmínek: Nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

a od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019, prostor bude využíván v době od 9 do 12 hodin, prostory budou po

ukončení kroužků vráceny do původního stavu, cena za pronájem činí 4.000 Kč za měsíc včetně

DPH, přednostní pronájem Sboru adventistů sedmého dne — pro aktivity Mateřského klubu Rybička,

pronajímatel si vyhrazuje právo na přednostní využití zasedací místnosti v případě potřeby. Rada

ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru na pronájem na úřední desce po dobu 15 dní.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

1.11 Změna obecně závazné o školských obvodech základních škol. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada žádá o změnu názvu Mateřské školy K Roztokům z důvodu změny názvu ve

školském rejstříku. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska k navrhované změně

vyhlášky č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

1.12 Věcný záměr obecně závazné vyhlášky k regulaci provozní doby hostinských zařízení.

Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

1.13 Dary pedagogům avychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada žádá ředitele škol zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol, aby

radě zaslali seznamy pedagogických pracovníků avychovatelů škol, kteří působí na školách

v období září až prosinec 2018. Hlasování o usnesení: 5-0-0

1.14 Ocenění hasičů za činnost vJSDH Praha-Suchdol vroce 2018. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada schvaluje odměny členům Jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve výši dle

přiložené tabulky do celkové výše 60.000 Kč jako ocenění za práci ve prospěch městské části na

údržbě požární techniky a za reprezentaci MČ v roce 2018. Odměny budou poskytnuty ve formě

darů jednotlivým členům JSDH. Rada schvaluje vzor darovací smlouvy na uvedené dary. Rada

ukládá pí Martincové, aby připravila darovací smlouvy. Rada pověřuje starostu podpisy darovacích

smluv. Hlasování o usnesení: 5-0-0

1.15 Výroční zpráva ZŠ M. Alše. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

1.16 Obnova stromořadí K Horoměřicům - variantní dopracování projektové dokumentace

v névaznosti na výstup z besedy ,,Stromy na Suchdole“. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

Usnesení rady: Rada souhlasí o objednáním dopracování projektové dokumentace akce „Obnova

stromořadí K Horoměřicům“ u Mgr. Jeníkově za cenu dle cenové nabídky ve výši 48.150 Kč a u Ing.

Bažanta dle cenové nabídky ve výši 30.000 Kč. Rada ukládá Ing. Novotnému projektové

dokumentace neprodleně objednat s tím, že do konce roku bude předán pracovní návrh. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

1.17 Návrh odměn ředitelům škol zřizovaných MČ za období červen - listopad 2018. Předkládá:

Ing. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada na základě hodnocení práce ředitelů škol

zřizovaných městskou částí schvaluje odměny za období červen — listopad 2018 ředitelce ZS

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

K Roztokům Mgr. Jaroslavě Hešíkově-Barkově ve výši dle předkladu pro jednání rady. Odměny

budou vyplaceny z rozpočtu příspěvkových organizací. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání

informace o schváleném usnesení ředitelům škol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

1.18 činnost DDM - hlídání dětí. Předkládá: Ing. Vik, zástupce starosty. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí informaci ředitelky DDM o poskytované službě „hlídání dětí“ a návrh na přesunutí této

služby do objektu základní školy. Navrhovaná změna se dotýká provozu MŠ Gagarinova a základní

školy, rada doporučuje projednat návrh na společném jednání ředitelů a městské části. Rada ukládá

zorganizovat společné jednání na ÚMČ. Hlasování o usnesení:

1.19 Ustavení Komise územního rozvoje a infrastruktury, jmenování členů. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada ustanovuje Komisi územního rozvoje a infrastruktury, jako svůj poradní orgán,

ajmenuje jejího předsedu a členy: předseda — Zdeněk Skála, členové - Ivan Pavelka, Marek Bor,

Antonín Ptáček, Václav Kožený, Přemysl Víška, Milan Listík, Helena Bínová, Zbyněk Strnad, Markéta

Listíková, lvo Modlidba, Václav Čížek, Jakub Turek, Marek Kreisl, Drahomíra Kunová, Josef Kůrka, Jiří

lmlauf, Vladimír Hlásek, Eva Jeníková, Michal Lobkowicz, Zlata Kohoutová, Václav Vik, Petr Hejl,

Andrea Hrobská. Rada schvaluje následující termíny jednání komise: vždy v pondělí od 19:00 hodin,

datum: 3. 12. 2018, 7.1.2019, 11. 2. 2019, 11. 3. 2019, 15. 4. 2019, 20. 5. 2019, 17.6.2019.

Hlasování o usnesení: Usnesení rady: 5-0-0

1.20 Stanoveni termínů jednání rady. Předkládá: starosta. Usnesení rady: 28. 11. 2018 od 16.00

hod, 5.12.2018 od 16.00 hod. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



1.21 Provoz stanoviště kontejnerů v zimním období. Předkládá: Ing. Štěpánková. Usnesení rady:

Stanoviště bude otevřeno v plném rozsahu do 20. prosince 2018, a dále do konce února každou

1. sobotu v měsíci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 17.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 11. 2018

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


