
Program 26. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

29. května 2019

26.1 Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za r. 2018. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

26.2 Rozdělení zametacího stroje EGHOLM 2200 na položky v majetku MČ. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

26.3 Vyřazení zametacího stroje EGHOLM 2200. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

26.4 Žádost_o stanovisko k využití část prostoru kavárny v budově radnice

k masážím. Předkládá: starosta.

26.5 Pronájem části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol, zahrádka. Pokračování bodu 25.4. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH.

26.6 Oprava asfaltovévho povrchu komunikace u autobusových zastávek Suchdol. Pokračování bodu

25.10. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

26.7 Vodovod v části ulice Na Rybářce, parc.č. 538/1 v k.ú Sedlec - smlouva o smlouvě budoucí

darovací, smlouva o úpravě vzájemných vztahů. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

26.8 Akce „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“ - odsouhlasení

změnových listů č. 51 a 5. Pokračování bodu 25.25. Jednání se zúčastní lng. Chmelka — pozván na 17.00

hod. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

26.9 Zhodnoceni stávajícího stavu ICT vZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol. Pokračování bodu 25.17.

Předkládá: lng. A. Hrobská Mináriková.

26.10 Participativní rozpočet- výběr dodavatelů vítězných projektů. Předkládá: Z. Krumpholcová

26.11 Žádost MŠ K Roztokům o schválení odpisového plánu Multifunkční plochy s povrchem

SmartSoft35. Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková, ředitelka MS K Roztokům.

26.12 Provoz trhu Brandejsovo náměstí. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

26.13 „Renovace a intenzifikace městské ČOV Roztoky“. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

26.14 Zveřejňování jednání zastupitelstva ve formě on-line přenosu. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

26.15 Žádost neziskové organizace EDA o příspěvek na sociální péči. Předkládá: starosta.

26.16 Změna Statutu hl. m. Prahy - pravomoci obecného stavebního úřadu. Předkládá: Ing. G:

Lněničková, radní.

26.17 Návrh na změnu volebních obvodů pro volby do Senátu Parlamentu ČR. Předkládá: starosta.

26.18 Společné prohlášení Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR k tragické smrti

místostarosty obce Dražůvky pana Rudolfa Stose. Předkládá: starosta.

26.19 Smlouva o dílo na zajištění výkonu BOZP na akci: „Fasáda ZŠ M. Alše“. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, ref. výstavby.

26.20 Smlouvy o dílo na zajištění výkonu TDS a BOZP na akci „Kulturně komunitní centrum“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.



ZAPISVZ 26. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 29. KVĚTNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková — radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno 16.06 hod

Program zasedání:

26.1 Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za r. 2018. Předkládá: J. Štúlá, ved. EO. Usnesení rady:

Ráda bere na vědomí předložené dokumenty k závěrečnému účtu za r. 2018 a žádá projednání

závěrečného účtu ve finančním výboru a v ZMC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

26.2 Rozdělení zametacího stroje EGHOLM 2200 na položky v majetku MČ. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda souhlasí s rozdělením ceny zametacího stroje

EGHOLM 2200 v evidenci majetku na položky: podvozek s kabinou - pořizovací cena: 1.035.381,-Kč

— zůstatková cena: 572.249,- Kč, zametací nástavba — pořizovací cena: 464.647,- Kč — zůstatková

cená: 256.807,- Kč a zimní nástavba — pořizovací cena: 274.257,- Kč — zůstatková cena: 151.579,-

Kč. Ráda ukládá vedoucímu OHSOM, aby zajistil provedení změn v majetku MČ a v účetním

programu a provedl úpravy odpisového plánu zametací nástavby a zimní nástavby z původní doby

odepisování 20 let na dobu odpovídající reálné životnosti strojního vybavení. Hlasování o usnesení:

5-0-0

26.3 Vyřazení zametacího stroje EGHOLM 2200. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Rada ukládá Ing. Kosařovi, aby zajistil prodej podvozku s kabinou prostřednictvím

internetu, zimní a zametací nástavby budou nadále používány na novém podvozku.. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

26.4 Žádost Ill-N— o stanovisko k využití část prostoru kavárny v budově

radnice k masážím. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda v souladu s bodem 3.1 smlouvy č.

171/2017 nesouhlasí s podnájmem prostoru v kavárně jinému subjektu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

26.5 Pronájem části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol, zahrádka. Pokračování bodu 25.4.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Ráda revokuje usnesení rady č. 25.4 a ruší záměr

na pronájem části pozemku parc. č. 895. Rada ukládá pání Felgrové, aby o rozhodnutí rady

informovala uchazeče o zahrádku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

26.6 Oprava asfaltového povrchu komunikace u autobusových zastávek Suchdol. Pokračování

bodu 25.10. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda souhlasí

s výběrem společnosti COMMATEL-Uher, s.r.o., IČO: 27092348 jako dodavatele opravy asfaltového

povrchu komunikace u autobusových zastávek Suchdol za cenu 460 976 Kč bez DPH (jednotková

cena opravy povrchu1245,9 Kč/mz). Oprava bude provedena během prázdnin. Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi, aby opravu objednal á pověřuje starostu podpisem objednávky. V případě, že

COMMATEL a.s. nepotvrdí objednávku s realizací v průběhu prázdnin, ráda souhlasí s tím, aby dílo

provedla společnost MBM TRADE CZ, s.r.o., IČO: 25507222 za cenu 456.578 Kč bez DPH

(jednotková cena opravy povrchu 1234 Kč/mz) s tím, že oprava bude provedena v termínu do 31. 10.

2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

26.7 Vodovod v části ulice Na Rybářce, parc.č. 538/1 v k.ú. Sedlec - smlouva o smlouvě

budoucí darovací, smlouva o úpravě vzájemných vztahů. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic. Rada odkládá ná příště.

26.8 Akce „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“ — odsouhlasení

změnových listů č. 4 a 5. Pokračování bodu 25.25. Jednání se zúčastnil lng. Chmelka, projektant.

Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Ráda odkládá ná příště.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



26.9 Zhodnocení stávajícího stavu ICT v ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol. Pokračování bodu

25.17. Předkládá: lng. A. Hrobská Mináriková. Usnesení rady: Rada bere na védomi informaci ZŠ M.

Alšeo stavu ICT v ZŠ M. Alše. Rada ukládá paní Krumpholcové, aby objednala nezávislé posouzení

stávajícího stavu technického vybavení včetně následného návrhu koncepce ICT v ZŠ M. Alše Praha-

Suchdol u Ing. Daniela Bárty, IČ 73227102, za cenu 11 000 Kč bez DPH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

26.10 Participativni rozpočet - výběr dodavatelů vítězných projektů. Předkládá:

Z. Krumpholcová. Usnesení rady: Rada po předložení nabídek v rámci poptávkového řízení,

souhlasí s objednáním realizace tří vítězných projektů v rámci participativního rozpočtu 2019 u

těchto dodavatelů: 2ks přístroje AED Philips HeartStart vč. příslušenství u Alfa rescue s.r.o., IČ

24227331 za cenu 82.360 Kč s DPH; cyklopumpu na pozinkovaném stojanu s polepem u firmy

Systematica s.r.o., IČ 28851587 za cenu 38.800 Kč; a 3 ks ping-pong stolu zn. Cornilleau u firmy

Domafit Fitness s.r.o., IČ: 26440709 za cenu 59.970 Kč s DPH. Rada ukládá paní Krumpholcové,

aby objednávky připravila a pověřuje starostu podpisem těchto objednávek. Hlasování o usnesení:

5-0-0

26.11 Žádost MŠ K Roztokům o schválení odpisového plánu Multifunkční plochy s povrchem

SmartSoft35. Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková, ředitelka MŠ K Roztokům. Rada odkládá na

příště.

26.12 Provoz trhu Brandejsovo náměstí. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Rada ukládá lng. Novotnému, aby na základě podnětu paní Němcové neprodleně prověřil způsob

užívání vzduchotechniky (včetně výměny filtrů) ve stánku s hamburgery, zajistil dosazení keře

v okolí stánků na Brandejsově náměstí a prověřil možnost posunutí stánku s hamburgery směrem

k uI. Kamýcká. Hlasování o usnesení: 5-0-0

26.13,,Renovace a intenzifikace městské čOV Roztoky“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

Usnesení “rady: Rada bere na vědomí zápis z jednání 22. 5. 2019 s městem Roztoky ve věci

rozšíření QOV s informacemi o předpokládaných změnách v požadovaných kapacitách u některých

uživatelů COV a informaci o předpokladu zprovoznění ČOV dle zadávací dokumentace stavby

nejdříve v roce 2024 s tím, že zahájení výběrového řízení na zhotovitele je vázáno na uzavření

smlouvy o společném postupu obcí a městské části, která vyřeší požadované kapacity ČOV a jeji

financování. S ohledem na tyto informace rada městské části požaduje neprodleně prověřit

proveditelnost záměru na přepojení kanalizace z oblasti Výhled na ČOV Troja po rekonstrukci

čerpací stanice v Sedlci v časovém horizontu do roku 2024 a požádat PVS, a.s. o závazný souhlas

s připojením na kanalizaci ve správě PVS, a.s. a případně přehodnotit požadované kapacity na ČOV

Roztoky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

26.14 Zveřejňování jednání zastupitelstva ve formě on-Iine přenosu. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o přípravě návrhu řešení zveřejňování

jednání zastupitelstva ve formě on-line přenosu na webu městské části a ukládá Ing. Kosařovi

dopracovat technické řešení a předložit finální návrh včetně pořizovací ceny na jednání rady dne

5. 6. 2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

26.15 Žádost neziskové organizace EDA o příspěvek na sociální péči. Předkládá: starosta.

Rada odkládá na příště.

26.16 Změna Statutu hl. m. Prahy - pravomoci obecného stavebního úřadu. Předkládá: lng.

G. Lněničková, radní. Rada bere na vědomí.

26.17 Návrh na změnu volebních obvodů pro volby do Senátu Parlamentu ČR. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že je navrhována změna volebních obvodů pro volby

do Senátu parlamentu ČR - MČ Suchdol by měla být dle návrhu přesunuta z volebniho obvodu 27 do

volebniho obvodu 25. Rada s navrhovanou změnou nesouhlasí z důvodu opakované změny obvodů v

posledních letech. Hlasování o usnesení: 5-0-0

26.18 Společné prohlášení Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR k tragické

smrti místostarosty obce Dražůvky pana Rudolfa Stose. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí ; vyvěšením černé vlajky dne 1. 6. 2019 k uctění památky místostarosty obce Dražůvky pana

Rudolfa Stose, který tragicky zahynul při výkonu své funkce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



26.19 Smlouva o dílo na zajištění výkonu BOZP na akci „Fasáda ZŠ M. Alše“. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Ráda po úpravách schvaluje příkazní smlouvu č.

54/2019 na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Fasáda ZŠ M. Alše“ s vybraným

dodavatelem Davidem Boučkem, Klapkova 21,182 00 Praha 8, IČ: 11243813. Rada pověřuje

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

26.20 Smlouvy o dílo na zajištění výkonu TDS a BOZP na akci „Kulturně komunitní centrum“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje příkazní

smlouvy č. 55/2019 na zajištění výkonu TDS na akci „Kulturně komunitní centrum“ s vybraným

dodavatelem Davidem Boučkem, Klapkova 21 ,182 00 Praha 8, IČ: 11243813. Ráda požaduje doplnit

do předmětu díla kontrolu případných změn díla a víceprací z hlediska splnění podmínek zákona o

zadávání veřejných zakázek, o součinnost při koordinaci stavebních prací a technologických

dodávek a pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 55/2019. Rada dále schvaluje příkazní smlouvu č.

56/2019 na zajištění výkonu koordinátora BOZP. s vybraným dodavatelem Davidem Boučkem,

Klapkova 21,182 00 Praha 8, IČ: 11243813. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 56/2019.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 5. 2019

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


