
Program 11. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

30. ledna 2019

11.1 Kupní smlouva č. 009120190 převodu vlastnictví k nemovitým věcem - chodník při komunikaci

Stěpnice parc. č. 1627/166 v k.ú. Suchdol. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

11.2 Administrace veřejných zakázek a správy profilu, pokračování bodu 4.10. Předkládá: Ing. Vik,

místostarosta.

11.3 Vyhodnocení VŘ na dodavatele PD přípojky vody k pozemku parc.č. 2280/1, k.ú. Suchdol při ulici

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

11.4 yyhodnocení VŘ na dodavatele PD přípojky vody pro zahrádkářskou kolonii K vinici. Předkládá:

Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

11.5 Vyhodnocení VŘ na dodavatele PD prodloužení vodovodu Na Rybářce. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

11.6 Žádost ZO čZS Na Sedlecké skále o souhlas s prodloužením povolení užívání zahrádkářských

chat. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

11.7 Vyhlášení grantových programů MČ Praha-Suchdol na rok 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

11.8 Výběrové řízení na dodavatele údržby zeleně. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP.

11.9 Žádost lng.A--opvronájem místa na Brandejsově náměstí pro prodejní stánek

občerstvení. Předkládá: lng. M: Novotný, ref. ZP.

11.10 Žádost ZŠ M: Alše o souhlas s přijímáním finančních darů na rok 2019. Předkládá: Mgr. A.

Kejharová, ředitelka ZS M. Alše.

11.11 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě na umístění antén na střeše

školy se společností Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZS

M. Alše.



ZÁPISVZ 11. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 30. LEDNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková — radní

Omluven: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Hrobská Mináriková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

11.1 Kupní smlouva č. 009/2019 o převodu vlastnictví k nemovitým věcem - chodník při ulici

Štěpnice parc. č. 1627/166 v k. ú. Suchdol. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Ráda na základě usnesení zastupitelstva 19/4/2018 ze dne 10. 4. 2018 po úpravách schvaluje

smlouvu č. 009/2019 mezi prodávajícím Českou zemědělskou univerzitou v Praze, se sídlem Kamýcká

129, 165 00, Praha-Suchdol, IČO 60460709 a kupujícím MČ Praha-Suchdol, o prodeji pozemku parc.

č. 1627/166 ovýměře 128 m2, k. ú. Suchdol, obec Praha, ato za cenu 128,- Kč + DPH. Rada

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

11.2 Administrace veřejných zakázek a správy profilu, pokračování bodu 4.10. Předkládá: lng.

Vik, místostarosta. Usnesení rady: Ráda po úpravách souhlasí s návrhem „Rámcové smlouvy na

realizaci výběrových řízení“ se spol ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, IČ 64583988

na zajištění administrace zejména nadlimitních výběrových řízení (zakázky nad 50 mil Kč, cena

79.000 Kč bez DPH) a podlimitnich výběrových řízení (zakázky do 50 mil Kč, cena 59.000 Kč bez

DPH) včetně příslušné správy profilu zadavatele. Smlouva je na základě provedeného výběru

poskytovatele těchto služeb sjednána jako nevýhradní, na dobu max. do 31. 12. 2020 stím, že

jednotlivé služby budou poskytnuty na základě samostatných objednávek dle aktuálních potřeb

městské části. Ráda pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

11.3 Vyhodnoceni VŘ na dodavatele PD přípojky vody k pozemku parc.č. 2280/1, k.ú. Suchdol

při ulici Suchdolská. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Ráda odkládá na příště.

11.4 Vyhodnocení VŘ na dodavatele PD přípojky vody pro zahrádkářskou kolonii v ul. K vinici.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

11.5yyhodnocení VŘ na dodavatele PD prodloužení vodovodu v ul. Na Rybářce. Předkládá:

Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

11.6 žádost zo čzs Na Sedlecké skále o souhlas s prodloužením povolení užívání

zahrádkářských chat. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí

s prodloužením povolení o užívání dočasných staveb na pozemcích č.parc. 235/1, k.ú Sedlec

a 2286/2, k.ú. Suchdol pro základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, Na Sedlecké skále,

IČ 68378343, ev. č. 806041. do 31.12. 2022. Rada požaduje, aby ZO ČZS měl uzavřenu smlouvu na

odvoz komunálního odpadu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

11.7 Vyhlášení grantových programů MČ Praha-Suchdol na rok 2019. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí svyhlášením grantů pro rok 2019

vcelkové výši 335.000 Kč vnásledujících oblastech: Grantový program na podporu vzdělávání,

podpora pedagogických činností ve školách zřizovaných MČ Praha-Suchdol v celkové výši 100 tis.

Kč, Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části —

podpora práce sdětmi amládeží vcelkové výši 70 tis. Kč, Grantový program voblasti kultury

a vzdělávání pro neziskové organizace působící na území MČ Praha-Suchdol v celkové výši 50 tis.

Kč, Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží vcelkové výši 115 tis. Kč. Grantové

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



programy budou zveřejněny na úřední desce dne 1. 2. 2019. Lhůta pro podání žádosti je stanovena

od 6. 3. 2019 od 8:00 do 13. 3. 2019 do 17:00 hodin do podatelny ÚMČ. Ráda ukládá tajemníci, aby

neprodleně zajistila vyvěšení grantových programů na úřední desce awebových stránkách MC.

Hlasování o usnesení: Hlasování o usnesení: 4-0-0

11.8 Výběrové řízení na dodavatele údržby zeleně. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Rada

odkládá ná příště.

11.9 Žádost lng._C_o pronájem místa na Brandejsově náměstí pro prodejní

stánek občerstvení. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada nesouhlasí

s pronájmem místa na Brandejsově náměstí Ing. _C_pro prodejní stánek

občerstvení vzhledem knabízeněmu sortimentu a pravděpodobnému šíření zápachu při přípravě

občerstvení. Ráda považuje současný počet stánků, využití tržních míst a na nich nabízené služby

na Brandejsově náměstí za dostatečné, á nepředpokládá nyní jejich další rozšiřování. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

11.10 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s přijímáním finančních darů na rok 2019. Předkládá: Mgr.

A. Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení rady: Rada souhlasí s tím, aby ZŠ M. Alše v roce 2019

přijímala finanční dary do výše 150.000 Kč. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady

Základní škole M. Alše. Hlasování o usnesení: 4-0-0

11.11 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě na umístění antén na

střeše školy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Předkládá: Mgr.

A. Kejhárová, ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení rady: Rada souhlasí s dodatkem č. 3 k nájemní

smlouvě na umístění antén na střeše školy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

kterým se prodlužuje uvedený pronájem o 10 let, tj. do 31. 3. 2029. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 30. 1. 2019

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


