
Program 17. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

20. března 2019

17:1 Úprava rozpočtu na r. 2019 - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši 15.000 Kč

z Uřadu práce Ceské republiky. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

17.2 Žádost o pronájem místa na Brandejsově náměstí pro prodejní stánek kavárna, občerstvení -

„celotýdenní“ provoz. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

17.3 Výběr projektanta kanalizace v ul. Na Mírách. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace staveb.

17.4 Nákup užitkového elektrovozidla. Předkládá: lng. M. Kosař. Vedoucí OHSOM.

17.5 Vyhodnocení záměru č. 4.2019 na pronájem části pozemku parc. č. 1607/1 o výměře 512 m2, k.ú.

Suchdol, zahrádka - návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

17.6 Pavrticipativní rozpočet 2019 - validace projektů a podmínky hlasování pro projekty. Předkládá:

Ing. V. Stěpánková, místostarostka.

17.7 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2018 - příjem žádostí a jmenování grantové komise.

Pokračování bodu 16.15. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

17.8 Kontejnery na sběr použitého textilu. Pokračování bodu 16.24. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP.

17.9 Žádost paní J- P—o ukončení nájmu zahrady u domu č.p. 684, ul. Kamýcká.

Předkládá: starosta.

17.10 Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době

zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Předkládá: starosta.

17.11 Organizace společenské akce Suchdolské čarodějnice. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

17.12 Smlouva o činnosti redaktora Suchdolských listů. Předkládá: starosta

17.13 Zadávací dokumentace včetně smlouvy o dílo pro výběr dodavatele akce „Kulturně- komunitní

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

17.14 Výběr dodavatele rekonstrukce fasády původní budovy ZŠMA. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.



ZÁPIS vZE 17. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 20. BŘEZNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

17.1 Úprava rozpočtu na r. 2019- poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši

15. 000 Kč z Úřadu práce české republiky. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usneseni rady: Rada

z důvodu poskytnutí účelové neinv. dotace ze st. rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy (v rámci OP

Zaměstnanost) ve výši 15.000,- Kč souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2019 o 15 tis. Kč a v této

souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa 6330 — převody vl.

fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 15.000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní

správy a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ 13101,zvýšit 0 Kč 11.200,-; odpa 6171 —

činnost místní správy a pol. 5031 — povinně pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku

zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 2. 800,-, odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 —

povinně pojistné na veřejně zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 1.000,-. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 2012. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP.

Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší MČ s rozpočtem hl. m. Prahy. Rada

ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

17.2 Žádost o pronájem místa na Brandejsově náměstí pro prodejní stánek kavárna,

občerstvení - „celotýdenní“ provoz. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada

považuje současný počet stánků, využití tržních míst a nabízené služby zejména vzájemcem

nabízené oblasti na Brandejsově náměstí za dostatečné, nepředpokládá jejich další rozšiřování a

nesouhlasí s žádostí o pronájem. Rada ukládá lng. Novotnému informovat žadatele. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

17.3 Výběr projektanta kanalizace v ul. Na Mírách včetně DÚR a DSP. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. realizace staveb. Usnesení rady: Rada na základě předchozí dobré spolupráce a diky

nabidnuté nizké cené souhlasí scenovou nabídkou Ing. Michaela Knotka, IČO: 13106911 na

vyhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýringu pro řád splaškové kanalizace v ul. Na

Mírách za 63.000 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky a ukládá lng.

Mudruňkovi, aby práce objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

17.4 Nákup užitkového elektrovozidla. Předkládá: lng. M. Kosař. Vedoucí OHSOM. Usnesení

rady: Rada souhlasí se záměrem nákupu užitkového elektrovozidla v předpokládané ceně 1.400 tis.

Kč bez DPH za předpokladu získání z Národního programu Životního prostředí (NPŽP), výzva

11/2018 - Podpora alternativních způsobů dopravy na akci „Nákup užitkového e|ektrovozid|a“,

maximální výše podpory činí 520.000 Kč Rada žádá finanční výbor 0 projednání. Rada doporučuje

zastupitelstvu, aby záměr nákupu elektrovozidla projednalo na 3. zasedání. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

17.5 Vyhodnocení záměru č. 4.2019 na pronájem části pozemku parc. č. 1607/1 o výměře

512 m2, k.ú. Suchdol, zahrádka — návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1607/1, o výměře 512 m2, k..ú.

Suchdol, zahrádka, paní M-0— Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 27/2019 na pronájem

výše uvedených pozemků s paní Obrdovou a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



17.6 Participativní rozpočet 2019 — validace projektů a podmínky hlasování pro projekty.

Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol bere na

vědomí, že vrámci participativního rozpočtu bylo přijato celkem 16 návrhů. Rada rozhodla o

vyřazení projektu „Lavičky“, protože navržené lavičky se svým vzhledem nehodí do městské

zástavby, neodpovídají mobiliáři již umístěnému v MČ a umístění části laviček je navrženo mimo

pozemky MČ, a projektu ,,Zpevnéni cesty pro pěší“, protože MČ již zahájila přípravu vybudování

pěších komunikací na Brandejsově náměstí. Do veřejného hlasování, které proběhne ve dnech 24.

dubna až 13. května 2019, tedy bude zařazeno 14 návrhů. V souladu se schválenými podmínkami

mohou hlasovat pouze občané s trvalým pobytem v městské části, kteří dosáhli 15-ti let nejpozději

poslední den hlasování. Každý hlasující může dát hlas maximálně 3 návrhům. Rada pověřuje

starostu, aby žádostí o výpis z registru obyvatel zajistil pro organizaci hlasování seznam občanů

narozených před 14. 5. 2004, a to vč. cizinců strvalým pobytem vměstské části. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

17.7 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2018 — příjem žádostí a jmenování grantové

komise. Pokračování bodu 16.15. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada

jmenuje komisi pro posouzení16 žádostí v grantových programech MČ na rok 2019 ve složení:

předseda: Ludmila Knappová; členové: Magdaléna Doubková, Petr Hořejš, Jitka Krákorová, Zuzana

Krumpholcová, Pavel Kuchař, Lucie Oppitzová, Štěpán Tichý a Milada Tomková. Komise předloží

radě návrh na přidělení grantové podpory po projednání. Hlasování o usnesení:5-0-0

17.8 Kontejnery na sběr použitého textilu. Pokračování bodu 16.24. Předkládá: lng. M. Novotný,

ref. ŽP. Usnesení rady: Rada souhlasí se sjednáním služby umístění a obsluhy kontejnerů na

použitý textil u společnosti Koutecký s.r.o., IČ 63147084, formou udělení souhlasu s umístěním

kontejnerů na 3 stanovištích (Suchdolská - u stanoviště kontejnerů, Brandejsovo náměstí, K

Horoměřicům) za následujících podmínek: zajištění svozu minimálně 3 x týdně, zajištění úklidu

u kontejnerů po svozu, poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ ve výši 1 Kč za kg vloženého textilu,

nájemného za umístění 1 kontejneru ve výši 6000 Kč ročně, provozován 24-hodinově linky pro

hlášení případných problémů. Hlasování o usnesení: 5-0-0

17.9 Žádost paní J-P—o ukončení nájmu zahrady u domu č.p. 684, ul. Kamýcká.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje ukončení nájmu části pozemku parc.č. 1606,

k.ú. Suchdol, zahrada u domu č.p. 684, dohodou ke dni 30. 4. 2019. Rada ukládá paní Felgrové, aby

připravila dohodu o ukončení uvedeného nájmu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

17.10 Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany

vdobě zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá

připomínky k navrhovanému nařízení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

17.11 Organizace společenské akce Suchdolské čarodějnice. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usneseni rady: Rada městské části Praha-Suchdol souhlasí s organizací tradiční akce

Suchdolské čarodějnice v úterý 30. 4. 2019 na hřišti za sokolovnou. Rada pověřuje ref. kultury

Z. Krumpholcovou zajistit organizaci a spolupráci s SDH Praha-Suchdol i ostatními organizacemi.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

17.12 Smlouva o činnosti redaktora Suchdolských listů. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada po úpravách schvaluje smlouvu č. 30/2019 na výkon redaktorské činnosti Suchdolských listů

s lng. Pavlou Bradáčovou, IČ 07759754. Odměna bude činit 25.000 Kč za každé řádně a včas

připravené vydání Suchdolských listů. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

17.13 Zadávací dokumentace včetně smlouvy o dílo pro výběr dodavatele akce „Kulturně-

komunitní centrum“. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po

úpravách souhlasí se zadávací dokumentaci a zněním vzorové smlouvy o dílo pro výběr dodavatele

akce „Kulturně-komunitní centrum“. Hlasování o usnesení: 5-0-0

17.14 Výběr dodavatele akce „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše, část rekonstrukce

fasády původní budovy“. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí protokol o hodnocení nabídek a souhlasí s výběrem společnosti ACG — Real

s.r.o., IČ: 27094359, jako dodavatele akce „Modernizace a rozšíření areálu ZS M. Alše, část

rekonstrukce fasády původní budovy“ za cenu 5.240.160 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu

podpisem smlouvy o dílo. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 3. 2019

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


