
Program 27. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

5. června 2019

27.1 RO navýšení rozpočtu r. 2019 — o neinvestiční dotaci ve výši 2 247 621,00 Kč na Podporu škol -

šablony pro MS a zš ||. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

27.2 RO navýšení rozpočtu r. 2019 - o neinvestiční dotaci ve výši 3347,7 tis. Kč na posílení

mzdových prostředků zaměstnanců škol. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

27.3 RO navýšení rozpočtu r. 2019 -vo investiční dotaci ve výši 423,9 tis. Kč na akci MŠ K Roztokům

polytechnická učebna. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

27.4 Vyhodnocení záměru č. 7.2019 na pronájem zahrádky na části pozemku parc. č. 895, k.ú. Suchdol

o výměře 300 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

27.5 Projekt SMACKER — zpráva o ustavujicim zasedéni. Předkládá: starosta.

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

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

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

změnových listů č. 4 a 5. Pokračování bodu 26.8. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

27.8 Smlouva na zajištění výkonu TDS na akci: „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část

rekonstrukce fasády původní budovy - II“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. veřejného prostoru

27.9 Smlouvy na zajištění výkonu TDS a BOZP na akci: „Zimní zahrada MŠ K Roztokům“. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. veřejného prostoru.

27.10 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří Dohnal &

Bernard, s.r.o. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

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

SmartSoft35. Pokračování bodu 26.11. Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková, ředitelka MS K Roztokům.

27.12 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Pokračování bodu 25.19. Předkládá: starosta.

27.13 Žádost městské části Praha-Suchdol o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci

veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Předkládá: tajemnice.

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

27.15 Zveřejňování jednání zastupitelstva ve formě on-line přenosu. Pokračování bodu 26.14.

Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

27.16 Grantový program Letiště Praha a.s. „Žijeme zde společně“ - vyhodnocení. Předkládá: starosta.

27.17 Dlouhodobě nepojízdná vozidla na pozemcích svěřených MČ Praha-Suchdol. Předkládá:

starosta.

27.18 Licenční smlouva o veřejném provozování s OSA na akci Suchdolské čarodějnice 2019.

Předkládá: Z: Krumpholcová, ref. kultury.

27.19 Návrh obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Předkládá: starosta.

27.20 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů

pevných paliv ve stacionárních zdrojích. Předkládá: starosta.

27.21 Žádost neziskové organizace EDA o příspěvek na sociální péči. Pokračování bodu 26.15.

Předkládá: starosta.

27.22 Akce „Dirt Jam 2019“. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

27.23 Program 4. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

27.24 Žádost p. Novotného o pronájem části pozemku parc.č. 2325, k.ú. Suchdol, Suchdolské nám.,

pro umístění předzahrádky kavárny Don Cafeto. Předkládá: starosta.

27.25 Smlouva o výpůjčce pozemků ve správě MČ Suchdol s PVS a.s. pro stavbu „Obnova

vodovodních řadů, ul. Suchdolská a okolí, Praha 6, č. inv. 1/4/K08/00“. Předkládá: starosta.

27.26 Žádost o přidělení bytu. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

27.27 Návrh nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, ul. Kamýcká 941, paní Papouškové. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH.

27.28 Kurz základní znalosti biblické hebrejštiny v Místní veřejné knihovně. Předkládá: Jiřina Klímová

Krausová, vedoucí knihovny.



zAplsvz 27. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 5. ČERVNA 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. Andrea Hrobská Mináriková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno 15.35 hod.

Program zasedání:

27.1 RO navýšení rozpočtu r. 2019 — o neinvestiční dotaci ve výši 2.247.621,00 Kč na Podporu

škol - šablony pro MŠ a zš ||. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2019 o neinv. dotaci v celkové výši 2.247.621,00 Kč na podporu škol

formou projektů zjednodušeného vykazování — Šablony pro MŠ a ZŠ ll a žádá o projednání přijetí

dotace ve FV a v ZMČ. Rada ukládá vedoucímu EO zařadit fin. prostředky do rozpočtu na rok 2019

dle pokynu MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

27.2 RO navýšení rozpočtu r. 2019 — o neinvestiční dotaci ve výši 3.347,7 tis. Kč na posílení

mzdových prostředků zaměstnanců škol. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada

souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2019 o neinv. dotaci v celkové výši 3 347,7 tis. Kč určenou na

posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve

stravování v oblasti obecního školství a žádá o projednání přijetí dotace ve FV a v ZMC. Rada EO

zařadit fin. prostředky do rozpočtu na rok 2019 dle pokynu MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

27.3 RO navýšení rozpočtu r. 2019 — o investiční dotaci ve výši 423,9 tis. Kč na akci MŠ

K Roztokům polytechnická učebna. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

se zvýšením rozpočtu na rok 2019 o investiční dotaci v celkové výši 423,9 tis. Kč na akci MS

K Roztokům - polytechnická učebna, ORG 2541082. Rada žádá o projednání přijetí dotace ve FV a

v ZMČ. Ukládá ukládá vedoucímu EO zařadit fin. prostředky do rozpočtu r. 2019 dle pokynu MHMP.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

27.4 Vyhodnoceni záměru č. 7.2019 na pronájem zahrádky na části pozemku parc. č. 895, k.ú.

Suchdol ovýměře 300 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 895, o výměře 300 m2, k.ú. Suchdol, zahrádka, paní iF

K_ za následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní uou

3 měsíce, cena za pronájem činí 11 Kč za m2 a rok, při skončení nájmu nájemce pozemek na své

náklady vyklidí, tzn. odstraní všechny stavby a zařízení a uvede jej do řádného stavu, pokud se

s pronajímatelem nedohodne jinak. Pokud tak neučiní, bude vyklizení provedeno na náklady nájemce,

zahrádka není určena k bydlení, možnost umístění zahradního domku pro potřeby zahrádkářské

činnosti o rozloze max. 3x3 m. Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 060/2019 na uvedený pronájem a

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

27.5 Projekt SMACKER — zpráva o ustavujícím zasedání. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí informaci o ustavujícím zasedání projektu SMACKER a dalších akcích v rámci projektu.

27.6 Vodovod v části ulice Na Rybářce - smlouva o smlouvě budoucí darovací, smlouva

o úpravě vzájemných vztahů. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na

příště.

27.7 Akce „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky,vBažantní“ - odsouhlasení

změnových listů č. 4 a 5. Pokračování bodu 26.8. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace

investic. Rada odkládá na příště.

Po projednání bodu 27.7 opustila jednání Ing. Lněničková.

27.8 Smlouva na zajištění výkonu TDS na akci: „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše -

část rekonstrukce fasády původní budovy - II“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje příkazní smlouvu č. 53/2019 na zajištění výkonu TDS

na akci „Modernizace a rozšíření areálu ZS M. Alše - [část rekonstrukce fasády původnívbudovy — II“

s vybraným dodavatelem Ing. Jaromírem Doubkem, V Udolí 16, 165 00 Praha-Suchdol, IC: 43632688.

Rada pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy č. 53/2019. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.9 Smlouvy na zajištění výkonu TDS a BOZP na akci: „Zimní zahrada MŠ K Roztokům“.

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

smlouvu č.: 57/2019 na zajištění výkonu TDS na akci „Zimní zahrada MŠ K Roztokům“ s vybraným

dodavatelem - společností LTM stavební s.r.o., Boženy Jandlově 2132/3, 143 00 Praha 4 — Modřany,

IC: 4596188, DIC: CZO4596188. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 57/2019. Dále Rada

po úpravách schvaluje příkazní smlouvu č.: 58/2019 na zajištění výkonu Koordinátora BOZP na akci

„Zimní zahrada MS K Roztokům“ s vybranýmvdodavatelem společností LTM stavební s.r.o., Boženy

Jandlově 2132/3, 143 00 Praha 4 — Modřany, IC: 4596188, DIC: CZO4596188. Rada pověřuje starostu

podpisem smlouvy č. 58/2019. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.10 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří Dohnal &

Bernard, s.r.o. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem

dodatku č. 1 příkazní smlouvy o právní pomoci s Advokátní kanceláří Dohnal & Bernard, s.r.o.,

kterým se cena poskytovaných služeb bez DPH zvyšuje 2 1.200 Kč na 1.500 Kč za hodinu a

pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. Hlasování o usnesení: 4-0-0

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

SmartSoft35. Pokračování bodu 26.11. Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková, ředitelka MS

K Roztokům. Usnesení rady: Rada schvaluje následující odpisový plán Multifunkční plochy

s povrchem SmartSoft35 v celkové hodnotě 264.248.,88 Kč: 5. odpisová skupina, s dobou odpisu 30

let, počátek odpisů květen 2019. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady

ředitelce MS K Roztokům. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.12 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Pokračování bodu 25.19. Předkládá:

starosta; Usnesení rady: Rada schvaluje dar pro pedagogické pracovníky a vychovatele ZS Mikoláše

Alše, MS K Roztokům a MS Gagarinova za období leden až červen 2019, uvedených v seznamu,

který je přílohou tohoto zápisu (55 pedagogů ZS M.Alše, 10 pedagogů MS K Roztokům, 18

pedagogů MS Gagarinova), dle pravidel schválených usnesením rady č. 25.19. Rada ukládá paní

Martincové připravit darovací smlouvy pro jednotlivé pedagogy. Rada ukládá vedoucímu EO zaslat

po podpisu smluv dary na účty příjemců. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.13 Žádost městské části Praha-Suchdol o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti

v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Předkládá: tajemnice.

Usnesení rady: Rada schvaluje podání žádosti městské části Praha-Suchdol na Uřad práce CR

0 příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti, v rámci veřejně prospěšných prací, k umístění

uchazečů o zaměstnání pro 1 osobu na pozici uklízeč veřejných prostranství (CZ-ISC 93131) na

období 1. 9. 2019 až 28. 2. 2020. Zaměstnanci budou v rámci veřejně prospěšných prací provádět

údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací a další obdobně práce

ve prospěch městské části. Rada ukládá tajemnicí, aby připravila podklady a žádost zaslala na Uřad

práce. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.14 Provoz trhu Brandejsovo náměstí. Pokračování bodu 26.12. Předkládá: lng. Novotný. .

Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že dodatečně instalovaná vzduchotechnika u stánku

s burgery je v provozu vždy, když je prováděna tepelná úprava pokrmů. Zařízení obsahuje 2 filtry,

které jsou čištěny 1x týdně a vyměňovány 1x měsíčně; stánek i jeho provoz splňují požadavky na

takové prodejní zařízení, což potvrzují i doposud provedené kontroly příslušnými orgány. Dále rada

bere na vědomí, že dle sdělení provozovatele stánku s pečivem je chladící pult v provozu jen v

otevírací době stánku. Rada souhlasí s přesunutím stánku s hamburgery o cca 1 m směrem k u|.

Kamýcká a ukládá lng. Novotnému, aby přesun zařídil. Rada ukládá lng. Novotnému, aby zaslal paní

Němcové odpověď. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.15 Zveřejňování jednání zastupitelstva ve formě on-Iine přenosu. Pokračování bodu 26.14.

Předkládá: Ing. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada bere na vědomí informaci lng. Kosaře o nabídce

kompletního hardwaru, kterou vypracovala společnost LAM Plus s.r.o. a návrh řešení on-line

přenosů zjednání zastupitelstva MC Praha-Suchdol prostřednictvím YouTube.

27.16 Grantový program Letiště Praha a.s. „Žijeme zde společně“ - vyhodnocení. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že Letiště Praha a.s. schválilo 2 projekty MC Praha-

Suchdol podané do grantového programu „Zijeme zde společně“ a na tyto projekty poskytne dotaci

výši 913 220 Kč ve formě daru. Rada souhlasí s přijetím daru a žádá zastupitelstvo, aby přijetí daru

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



projednalo na 4. zasedání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.17 Dlouhodobé nepojízdná vozidla na pozemcích svěřených MČ Praha-Suchdol. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí, že seznam s 36 nepojízdnými vozidly odstavenými v ulicích

Suchdola byl zaslán náměstkovi primátora hl.m. Prahy Ing. Hlubučkovi a bude předán k řešení

městské policii..

27.18 Licenční smlouva o veřejném provozování s OSA na akci Suchdolské čarodějnice 2019.

Předkládá: Z: Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje Licenční smlouvu

oveřejném provozování s OSA na akci Suchdolské čarodějnice 2019 a pověřuje starostu jejím

podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.19 Návrh obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky hlavního

města Prahy na zavedení velikostního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, který bude

možno měnit na základě požadavku jednotlivých městských částí. Ráda žádá o projednání výše

koeficientu Finanční výbor a ZMČ. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.20 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných

druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada nemá

připomínky k navrhované vyhlášce. Hlasování o usneseni: 4-0-0

27.21 Žádost neziskové organizace EDA o příspěvek na sociální péči. Pokračování bodu 26.15.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč neziskové

organizaci EDA, která poskytuje péči 2 občanům městské části. Rada ukládá pání Krumpholcové,

aby připravila darovací smlouvu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.22 Akce ,,Dirt Jam 2019“. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda

souhlasí s uspořádáním akce DIRT JAM — závody BMX/MTB a Pumptrack v sobotu 17. srpna 2019

od 13 hodin na suchdolském Dirt parku a souhlasí se spoluúčastí městské části na této akci. Rada

ukládá paní Z. Krumpholcové zajistit objednání 3 ks mobilních WC pro tuto akci. Rada žádá

pořadatele o dodržování nočního klidu. Hlasování o usneseni: 4-0-0

27.23 Program 4. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starostav. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje předložený program 4. zasedání Zastupitelstva MC Praha-Suchdol, které se

koná 20. 6. 2019. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.24 Žádost pana Novotného o pronájem části pozemku parc. č. 2375, k.ú. Suchdol,

Suchdolské nám., pro umístění předzahrádky kavárny Don Cafeto. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Ráda schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2375 k.ú. Suchdol před kavárnou

Don Cafeto na Suchdolském náměstí v rozsahu 3 m2 na dobu od 5. 6. 2019 do 4.7.2019 (včetně)

panu Michalu Novotnému, Nad Mohylou 904, Praha-Suchdol, IČ 01126946, pro rozšíření posezení

o malou předzahrádku a pro umístění prodejní vitríny s obsluhou na zmrzlinu za následujících

podmínek: cena za pronájem za celé období činí 1050 Kč, provoz posezení od 18.00 do 22.00 hod,

provoz prodejní vitríny s obsluhou na zmrzlinu od 12.00 do 20.00 hod, po dobu provozu zařízení

bude zachován průchod pro pěší na přilehlém chodníku. Ráda schvaluje po úpravách nájemní

smlouvu na uvedený pronájem a pověřuje starostu jejím podpisem.

Rada dále vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc.č. 2375 k.ú. Suchdol před kavárnou

Don Cafeto na Suchdolském náměstí v rozsahu 2 m2 na dobu od 5. 7. 2019 do 30.9.2019, pro

rozšíření posezení o malou předzahrádku za následujících podmínek: Cena za pronájem činí 350 Kč

za m2 a měsíc, provoz posezení od 18.00 do 22.00 hod., po dobu provozu zařízení bude zachován

průchod pro pěší na přilehlém chodníku, přednostní pronájem panu Michalu Novotnému. Rada

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

dní. Hlasování o usnesení: 4-0-0

27.25 Smlouva o výpůjčce pozemků ve správě MČ Suchdol s PVS a.s. pro stavbu „Obnova

vodovodních řadů, ul. Suchdolská a okolí, Praha 6, č. inv. 1I4IK08I00“. Předkládá: starosta.

Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-

0

27.26 Žádost o přidělení bytu. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí žádost pána R— _ kterému skončí současný nájemní vztah k bytu v domě

Kamýcká č.p. 684, tento dům je určen k demolici s následnou výstavbou startovacích bytů. Rada

konstatuje, že v současné době městská část nemá k dispozici jiný volný byt a nemůže žádosti

vyhovět. Hlasování o usnesení: 4-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



27.27 Návrh nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, ul. Kamýcká 941, paní Papouškové.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada odkládá na příště.

27.28 Kurz základní znalosti biblické hebrejštiny v Místní veřejné knihovně. Předkládá: Jiřina

Klímová Krausová, vedoucí knihovny. Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním kurzu Základní

znalost biblické hebrejštiny pod vedením Romana Zábrodského v červenci 2019 v Místní veřejné

knihovně Praha-Suchdol v rozsahu 9 dnů. Rada souhlasí s vybíráním vstupného 100,-Kč na

účastníka kurzu, vstupné bude použito na náklady na pořádání kurzu. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 5. 6. 2019

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


