
Program 12. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

6. února 2019

12.1 Žádost M K_o prodej 1/2 pozemku parc. č. 195/4, k.ú. Únětice. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí H M.

12.2 Darovací smlouvy na dary v sociální oblasti. Předkládá: starosta.

12.3 Darovací smlouvy na dary v oblasti mládežnického sportu. Předkládá: starosta.

12.4 Výběr projektanta vodovodu Na Rybářce; přípojky pro komunitní zahradu; přípojky pro zahrádky

v Kamýcké. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

12.5 Smlouva s p. V—Ki_- úprava křižovatky Pod Rybníčkem x Na Mírách. Předkládá: lng.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.

12.6 Poděkování organizátorům a sponzorům 7. Společného reprezentačního plesu MČ Praha-

Suchdol a MC Praha-Lysolaje. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

12.7 Pravidla pro poskytování dotací městským částem z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy.

Předkládázstarosta.

12.8 Sdělení Pražské plynárenské Distribuce a.s. k ceně za odkup plynovodu v ul. Lysolajská.

Předkládá: starosta.

12.9 Výsledek hospodaření ZŠ M. Alše za rok 2018. Předkládá: starosta.

12.10 Čerpání finančních prostředků zš M. Alše - 4. čtvrtletí 2018. Předkládá: starosta.

12.11 čerpání finančních prostředků MŠ K Roztokům za rok 2018. Předkládá: starosta.

12.12 čerpání finančních prostředků MŠ Gagarinova - 4. čtvrtletí 2018. Předkládá: starosta.

12.13 Žádost MŠ Gagarinova o souhlas s vyřazením nefunkčního majetku. Předkládá: Mgr. S. Zelený,

ředitel MS Gagarinova..

12.14 Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o nevydání pozemků PK katastru parc. č. 196/323 a

196/778 restituentům. Předkládá: starosta.

12.15 Plánované významné investice MČ Praha-Suchdol v roce 2019. Předkládá: starosta

12.16 Výběrové řízení na dodavatele údržby zeleně. Pokračování bodu 12.8. Předkládá: lng. M. Novotný,

ref. ZP.

12.17 Návrh na rekonstrukci volného bytu č 6, Kamýcká c. 942. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

12.18 Účast MČ Praha-Suchdol v projektu SMACKER (řešení dopravy v okrajových částech měst) v

rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE. Předkládá: starosta.

12.19 Stanovení termínu 3. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.



zAplsvz 12. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 6. ÚNORA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Omluveni: Ing. Věra Štěpánková - místostarostka, Ing. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Hrobská, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

Program zasedání:

12.1 ŽádostM-K_o prodej 1/z pozemku parc. č. 195/4, k. ú. Únětice. Předkládá: Ing.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s prodejem 1/2 pozemku parc. č. 195/4,

k. ú. Unětice panu M—K—. Hlasování o usnesení: 3-0-0

12.2 Darovaci smlouvy na dary v sociélni oblasti. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na

základě usnesení Zastupitelstva č. ]. 2/6/2019 ze dne 24. 1. 2019 po úpravách schvaluje

následující darovací smlouvy - sociální oblastzdarovací smlouvu č. 12/2019 na dar Domovu sv.

Karla Boromejského ve výši 100 tisíc Kč, darovací smlouvu č. 13/2019 na dar HORIZONTu —

centru služeb pro seniory ve výši 390 tisíc Kč s požadavkem na předložení vyúčtování daru a

darovací smlouvu č. 14/2019 na dar Domovu Sedlec SPMP o.p.s. ve výši 60 tisíc Kč. Rada

pověřuje starostu podpisem uvedených smluv. Rada ukládá vedoucímu EO, aby po podpisu

smluv zajistil zaslání darů na účty příjemců. Hlasování o usnesení: 3-0-0

12.3 Darovací smlouvy na dary v oblasti mládežnického sportu. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada na základě usnesení Zastupitelstva č. ]. 2/6/2019 ze dne 24. 1. 2019 schvaluje

následující darovací smlouvy sportovním organizacím na podporu práce s mládeží: darovací

smlouvu č. 15/2019 na dar Tělovýchovné jednotě Slavoj Suchdol ve výši 548 tis. Kč, darovací

smlouvu č. 16/2019 na dar Tělovýchovné jednotě Sokol Suchdol-Sedlec ve výši 164 tisíc Kč a

darovací smlouvu č. 17/2019 na dar sdružení EWTO Česká republika 2.3. ve výši 17,5 tisíc Kč.

Rada pověřuje starostu podpisem uvedených smluv. Rada ukládá vedoucímu EO, aby po

podpisu smluv zajistil zaslání darů na účty příjemců. Hlasování o usnesení: 3-0-0

12.4 Výběr projektanta vodovodního řadu v ul. Na Rybářce; přípojky vody k pozemku parc.č.

2280/1, k.ú. Suchdol při ulici Suchdolská.; přípojky pro zahrádky na parc.č. 393/3 v k.ú.

Sedlec, ul. Kamýcká. Pokračování bodů 11.3, 11.4 a 11.5. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě průzkumu cen vybrala pro vyhotovení projektové

dokumentace a inženýring akcí „Vodovodní řád v části ulice Na Rybářce“, „Přípojka vody pro parc č.

2280/1 v k.ú. Suchdol“ a „Přípojka vody pro zahrádky Kamýcká x K Vinici na pozemku parc.č. 393/3

v k.ú. Sedlec společnost Ing. Josef Chmelka — SÚPR, IČ: 10157000, za celkovou cenu 137.000,- Kč

bez DPH. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby projekty a inženýring objednal a pověřuje starostu

podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 3-0-0

12.5 Smlouva s p. V"—_ - úprava křižovatky Pod Rybníčkem x Na Mírách.

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

12.6 Poděkování organizátorům a sponzorům 7. Společného reprezentačního plesu MČ

Praha-Suchdol a MČ Praha-Lysolaje. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada děkuje Z.

Krumpholcové a M. Císařové za organizaci 7. Společného reprezentačního plesu, který se konal v

sobotu 2. února 2019 a dále děkuje všem sponzorům, kteří věnovali ceny a pověřuje Z.

Krumpholcovou, aby všem zaslala poděkování. Hlasování o usnesení: 3-0-0

12.7 Pravidla pro poskytování dotací městským částem z investiční rezervy rozpočtu hl. m.

Prahy. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

12.8 Sdělení Pražské plynárenské Distribuce a.s. k ceně za odkup plynovodu v ul. Lysolajské.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že kupní cena plynovodu v ul. Lysolajská není cenou

realizační, ale cenou ekonomicky návratnou, tzv. regulovanou, která je cenou konečnou a nelze ji

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



navýšit. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s návrhem, aby plánované plynovodní zařízení zůstalo

v majetku MČ Praha-Suchdol a souhlasí s odkupem plynovodu podle podmínek PPD a.s.. Hlasování

o usnesení: 3-0-0

12.9 Výsledek hospodaření ZŠ M. Alše za rok 2018. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí čerpání grantů a příspěvku na provoz ZŠ M. Alše v roce 2018 a schvaluje výsledek

hospodaření ZŠ M. Alše v doplňkové činnosti v roce 2018 ve výši 294.975,34,- Kč. Rada souhlasí

s následujícím rozdělením výsledku hospodaření do fondů: fond odměn ve výši 34.162,00,- Kč,

rezervní fond ve výši 260.813,34,- Kč. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání informace

o usnesení ředitelce ZŠ. Hlasování o usnesení: 3-0-0

12.10 čerpání finančních prostředků zš M. Alše - 4. čtvrtletí 2018. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí a žádá finanční výbor 0 projednání.

12.11 čerpání finančních prostředků MŠ K Roztokům za rok 2018. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí a žádá finanční výbor 0 projednání

12.12 Čerpání finančních prostředků MŠ Gagarinova - 4. čtvrtletí 2018. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí a žádá finanční výbor 0 projednání.

12.13 Žádost MŠ Gagarinova o souhlas s vyřazením nefunkčního majetku. Předkládá: Mgr. S.

Zelený, ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada souhlasí s vyřazením nepotřebného a

rozbitého majetku MŠ Gagarinova dle seznamu uvedeného v žádosti. Rada ukládá starostovi, aby

zajistil zaslání sdělení o souhlasu Rady s vyřazením majetku MŠ Gagarinova. Hlasování o usnesení:

3-0-0

12.14 Rozhodnuti Státního pozemkového úřadu o nevydání pozemků PK katastru parc. č.

196/323 a 196/778 restituentům. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

Po projednání bodu 12.14 se na jednání dostavila lng. Lněničková.

12.15 Plánované významné investice MČ Praha-Suchdol v roce 2019. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada stanovuje pořadí požadavků na rozpočet HLMP - kapitálové výdaje:1. TV3106,

Kanalizace Starý Suchdol 23 mil. Kč, 2. Pietní ůzemí u kaple sv. Václava 10 mil. Kč, 3. TV3106,

komunikace Budovec 5 mil. Kč, 4. TV3106, komunikace Starý Suchdol 5 mil. Kč. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

12.16 Výběrové řízení na dodavatele údržby veřejné zeleně. Pokračování bodu 11.8. Předkládá:

Ing. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada souhlasí po úpravách s návrhem zadávacích

podmínek a návrhem smlouvy na zakázku „Údržba veřejné zeleně pro období 2019 - 2021“ a ukládá

Ing. Novotnému, ref. ŽP, zakázku poptat. Hlasování o usnesení: 4-0-0

12.17 Návrh na rekonstrukci volného bytu č 6, Kamýcká č. 942. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s nezbytnými opravami bytu č. 6 v ul. Kamýcká č.p.

942 v rozsahu: rekonstrukce rozvodů elektřiny včetně osazení zásuvek a rozvodů slaboproudu, dále

kompletní výmalbu bytu včetně zapravení otvorů a nerovností ve stěnách, a následný ůklid. Rada

ukládá vedoucímu OHSOM, aby neprodleně zajistil realizaci oprav. Hlasování o usnesení: 4-0-0

12.18 Účast MČ Praha-Suchdol v projektu SMACKER (řešení dopravy v okrajových částech

měst) v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

informace o projektu a odkládá na příště.

12.19 Stanovení termínu 3. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že starosta stanovil následující termíny pro zasedání ZMC Praha-Suchdol ve dnech: čtvrtek

28.3.2019, čtvrtek 20. 6. 2019 a čtvrtek 19. 9. 2019.

12.20 Návrh pozemků ve vlastnictví HLMP ke svěření do správy MČ. Předkládá: starosta. Rada

odkládá na příště.

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 6. 2. 2019

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


