
Program 31. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

10. července 2019

31.1 RO - přijetí investiční dotace ve výši 12.000,0 tis. Kč na akci č. 80854 - Splašková kanalizace

U Kapličky, Bažantní. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

31.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2019 o dotaci ve výši 305 tis. Kč na činnost JSDH. Předkládá:

J. Stůla

31.} RO - navýšení rozpočtu roku 2019 - o dotaci ve výši 205 tis. Kč na provoz JSDH. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO.

31.4 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku — zahrádky, parc. č. 895, k.ú. Suchdol o výměře

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

31.5 Smlouva o zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku parc. č. 2375, k.ú. Suchdol ve

prospěch CETIN a.s. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

31.6 Smlouva o zřízení služebnosti-věcného břemene v oblasti Budovce ve prospěch UPC Česká

republika, s.r.o. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

31.7 Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020. Pokračování bodu 30.7. Předkládá: starosta.

31.8 Smlouva č. 152/2019 o financování projektu „Kulturně komunitní centrum“ v rámci operačního

programu Praha — pól růstu. Předkládá: starosta.

31.9 Registrace akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ M. Alše — rekuperace“ a rozhodnutí

o poskytnuti dotace z OPZP. Předkládá: starosta.

31.10 Zadávací řízení akce „Kulturně-komunitní centrum“ - otevírání obálek. Předkládá: starosta.

31.11 Nákup ochranných pomůcek pro Jednotku dobrovolných hasičů. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

31.12 Petice občanů k dopravní situaci v ulici Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta.

31.13 Pojmenování komunikací v oblasti zahrádkářské osady ČZS „Na Zavážkách“. Předkládá: starosta.

31.14 Návrh změny vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Předkládá:

starosta.

31.15 Memoriál Františka Malého dne 5. října 2019. Předkládá: starosta.

31.16 Plán služeb strážnice MP v měsíci červenec 2019. Předkládá: starosta.

31.17 Vyhodnocení výběru dodavatele „Užitkového elektrovozidla“. Předkládá: starosta.

31.18 Memorandum k památníku letecké nehody v Suchdole. Předkládá: starosta.



ZÁPISvZ 31.ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 10. ČERVENCE 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Omluvena: lng. Gabriela Lněničková — radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

31.1 RO - přijetí investiční dotace ve výši 12.000 tis. Kč na akci č. 80854 - Splašková

kanalizace U Kapličky, Bažantní. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada

vsouvislosti s přijetím dotace ve výši 12.000 tis. Kč na akci č. 80854 — Splašková kanalizace

U Kapličky, Bažantní (schváleno usnesením ZMČ č. 4/5/2019 ze dne 20.6.2019) schvaluje

následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech

územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,

UZ 84, ORJ 207, ORG 80854, zvýšit 0 Kč 12.000.000,-; výdajová strana: odpa 2321 — odvádění a

čištění odpadních vod a nakládání s kaly a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 84, ORJ 207, ORG

80854, zvýšit 0 Kč 12.000.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3037, nevyužité fin.

prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2019 s rozpočtem hl. m. Prahy.

Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO,

aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

31.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2019 o dotaci ve výši 305 tis. Kč na činnost JSDH.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2019

o neinvestiční dotaci na činnost JSDH v celkové výši 305 tis. Kč a v té souvislosti schvaluje

následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech

územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,

UZ 81, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 305.000,-; výdajová strana: odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5132 —

Ochranné pomůcky, UZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 235.000,-, odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5137 —

drobný hmotný dl. majetek, UZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 70.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena

pod číslem 3034, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok

2019 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky

MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

31.3 RO - navýšení rozpočtu roku 2019 - o dotaci ve výši 205 tis. Kč na provoz JSDH.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2019

o neinvestiční dotaci na provoz JSDH v celkové výši 205 tis. Kč a v té souvislosti schvaluje

následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech

územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,

UZ 81, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 205.000,-; výdajová strana: 5512 — požární ochrana a pol. 5171 — opravy

a udržování, ÚZ 81, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 90.000,-; odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5132 —

Ochranné pomůcky, ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 40.000,-; odpa 5512 - požární ochrana a pol. 5137 —

drobný dl. majetek, ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 40.000,-, odpa 5512 - požárnílochrana a pol. 5163 —

služby peněžních ústavů (pojištění), ÚZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 35 00,-. Uprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 3036, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního

vypořádání za rok 2019 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného rozpočtového

opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



31.4 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku — zahrádky, parc. č. 895, k.ú. Suchdol

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 895,

ovýměře 300 m2, k.ú. Suchdol za následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu neurčitou

s výpovědní lhůtou 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; přednostní pronájem p. Bl_. Rada ukládá

tajemnicí, aby zajistila vyvěšení uvedeného záměru na úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

31.5 Smlouva o zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku parc. č. 2375, k.ú. Suchdol

ve prospěch CETIN a.s. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po

úpravách souhlasí se zněním smlouvy č. 048/2019 o zřízení služebnosti - věcného břemene v

celkové délce 26,3 bm na části pozemku parc.č. 2375 v k.ú. Suchdol ve prospěch oprávněného —

spovlečnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6,

PSC 130 00 IČ: 04084063, a to za jednorázovou náhradu ve výši 11.500,- Kč bez DPH. Rada

pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

31.6 Smlouva o zřízení služebnosti-věcného břemene v oblasti Budovce ve prospěch UPC

Ceská republika, s.r.o. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po

úpravách souhlasí se smlouvou č. 043/2019 o zřízení služebnosti-věcného břemene, pod označením

„Rozšíření sítě UPC Praha-Suchdol — 4. etapa — Gagarinova“ v celkové délce 810 bm na pozemcích

parc. č. 2378 (ul. Májová), 2380 (ul. Výjezdní), 2382 (ul. Lysolajská), 2383 (ul. Gagarinova), 2376/1

(ul. Osvobození), 2381/1 (ul. Budyňská), vše v k. ú. Suchdol, zapsaných na LV č. 1 pro hl. m. Prahu,

svéřena správa nemovitosti ve vlastnictví obce - MČ Praha-Suchdol, ve prospěch oprávněného —

společnosti UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem: Závišova 5, 140 00 Praha 4 — Nusle, IČ:

00562262, a to za jednorázovou náhradu ve výši 207.250,- Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu

podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

31.7 Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020. Pokračování bodu 30.7. Předkládá:

starosta. Rada odkládá na příště.

31.8 Smlouva č. 152/2019 o financování projektu „Kulturně komunitní centrum“ v rámci

operačního programu Praha - pól růstu. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje

smlouvu sHLMP č. 152/2019 o financování projektu „Kulturně komunitní centrum“ v rámci

operačního programu Praha — pól růstu a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení:

4-0-0

31.9 Registrace akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ M. Alše — rekuperace“ a rozhodnuti

o poskytnutí dotace z OPZP. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že OPŽP zaregistroval

akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ M. Alše — rekuperace“ a rozhodl o poskytnutí dotace

v celkové maximální výši 5.384.277,36 Kč.

31.10 Zadávací řízení akce „Kulturně-komunitní centrum“ - otevírání obálek. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí, že nabídku do výběrového řízení na akci „Kulturně-komunitní

centrum“ podali 4 účastníci: AMIKA FIRST s.r.o.; 4P|NVEST, s.r.o., POZIMOS, a.s.; ACG-REAL

s.r.o.

31.11 Nákup ochranných pomůcek pro Jednotku dobrovolných hasičů. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s nákupem ochranných pomůcek pro

Jednotku dobrovolných hasičů z prostředků poskytnutých na základě usnesení Zastupitelstva HMP

pod číslem 8/19 ze dne 20.6. a pověřuje vedoucího OHSOM poptat 3 dodavatele tohoto vybavení

k zaslání cenové nabídky a předložil výsledek k posouzení radě. Hlasování o usnesení: 4-0-0

31.12 Petice občanů k dopravní situaci v ulici Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada pro zlepšení dopravní situace zajistí zprůchodnění bezbariérové cesty pro pěší mezi ul.

Dvorskou a Pod Rybníčkem, posouzení situace dopravním expertem za účelem získaní návrhu

úprav pro zklidnění dopravy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

31.13 Pojmenování komunikací v oblasti zahrádkářské osady ČZS „Na Zavážkách“. Předkládá:

starosta. Rada doporučuje, aby byly pro pojmenování ulic v oblasti zahrádkářské osady ČZS Na

Zavážkách navrženy následující názvy: Na Zavážce |, Na Zavážce II, Na Zavážce ||| misto navržených

Zavážka I, Zavážka II a Zavážka |||.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



31.14 Návrh změny vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí. Hlasování o usnesení: 4-0-0

31.15 Memoriál Františka Malého dne 5. října 2019. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje účast MČ Praha-Suchdol na organizaci akce „Memoriál Františka Malého v požárním útoku“,

která se bude konat dne 5. října 2019 od 17.00 do 23.00 hod. Rada ukládá Ing. Novotnému, aby zajistil

zajištění výluky dopravy včetně MHD dne 5. 10. 2019 od 17.00 do 23.00 hod. Rada souhlasí, aby

záštitu za městskou část poskytl místostarosta Ing. Václav Vik. Rada ukládá starostovi, aby

o rozhodnutí rady informoval pana_Hlasování o usnesení: 4-0-0

31.16 Plán služeb strážnice MP v měsíci červenec 2019. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí.

31.17 Vyhodnocení výběru dodavatele „Užitkového elektrovozidla“. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí písemnou zprávu o hodnocení nabídek podaných do

výběrového řízení na zakázku „Nákup užitkového elektrovozidla“. Rada na základě doporučení

hodnotící komise vybrala dodavatele užitkového elektrovozidla: EUROGREEN CZ s.r.o., IC

64651959, se sídlem Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, který nabídl cenu 1.144.780 Kč

bez DPH. Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby neprodleně předložil návrh smlouvy. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

31.18 Memorandum k památníku letecké nehody v Sedlci. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 18.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 10. 7. 2019

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


