
Program 37. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

28. srpna 2019

37.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 006/2019 „Zimní zahrada (stavební úpravy MŠ)“. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová.

37.2 Rozhodnvutí o postupu vymáhání dluhu ve výši 4 574 Kč od firmy MANRUN s.r.o. za inzerci v SL.

Předkládá: J. Stůla vedoucí EO.

37.3 Žádost__opronájem pozemku pro umístění lunaparku. Předkládá: H. Felgrová, ref.

BH.

3:7.4 Stanovisko MČ ke stavbě „Stavební úpravy a nástavba koleje G v areálu ČZU“. Předkládá: lng.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.

37.5 Navýšení kapacity Základní školy M. Alše. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

37.6 Měření hydraulických veličin na stokově sítí v oblasti Nověho Suchdola. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta.

37.7 Výběr dodavatele nakládky a odvozu zeminy z deponie v ul. Dvorská. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta.

37.8 Přehled veřejných vodních zdrojů na území MČ Praha-Suchdol. Pokračování bodu 35.3. Předkládá:

lng. M. Novotný, ref. ŽP.

37.9 Žádost o podporu z OPŽP na akci „Zkvalitnění vnitřního prostředí ZŠ M. Alše Předkládá:

lng. V. Vik, místostarosta.

37.10 Informace ke stavbě„ Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část rekonstrukce fasády

původní budovy“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

37.11 Výběr zhotovitele studie „Terminál Výhledy - studie proveditelnosti“ pro projekt SMACKER.

Předkládá: starosta.



ZAPISVZ 37. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 28. SRPNA 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: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

37.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dilo č. 006/2019 „Zimní zahrada (stavební úpravy MŠ)“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová. Usnesení rady: Ráda souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě

č. 006/2019 „Zimní zahrada (stavební úpravy MŠ)“ se spol. AMIKA FIRST s.r.o., Primátorská

296/38, Praha 8 180 00, IČ: 24219169. Dodatkem č. 1 se z důvodu víceprací uvedených ve

Změnovém listu č. 1 rozšiřuje předmět díla zejména o kompletní zateplení stropu a celkovou vnitřní

úpravu povrchů učebny a chodby včetně výměny dveří a navyšuje se cena 0 6624960 Kč na

celkovou cenu díla ve výši 1.192.316,89 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem Dodatku č.

1. Hlasování o usnesení: 4-0-0

37.2 Rozhodnuti o postupu vymáhání dluhu ve výši 4.574 Kč od firmy MANRUN s.r.o. za

inzerci vSL. Předkládá: J. Štůlá vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí s vymáháním

pohledávky za společností MANRUN s.r.o. ve výši 4.574 Kč prostřednictvím společnosti

ERECEIVABLES MANAGEMENT sro. a ukládá EO předložit příkazní smlouvu na vymáhání.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

37.3 Žádost V—Bů o pronájem pozemku pro umístění lunaparku. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2375, k. ú.

Suchdol o výměře 400 m2 (obě strany od chodníku směřujícího od výstupní zastávky bus 107 směr z

centra k přechodu pro chodce přes Kamýckou směr ČZU) panu \-B_ pro umístění

lunaparku za následujících podmínek: pronájem na dobu určitou od 21. 9. 2019 do 6. 10. 2019, cena

za pronájem činí 700 Kč/den, zvýhodněné dětské vstupné 20 Kč za jakoukoliv atrakci, handicapované

děti vstup zdarma, školky za zvýhodněné vstupné 100 Kč za třídu a za 1,5 hodiny. Rada po

úpravách schvaluje nájemní smlouvu na uvedený pronájem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

37.4 Stanovisko MČ ke stavbě „Stavební úpravy a nástavba koleje G v areálu ČZU“. Předkládá:

Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí

s ÚR a SP stavby „Stavební úpravy a nástavba koleje G v areálu CZU“ a ukládá Ing. Mudruňkovi,

aby stanovisko rady zaslál žadateli. Hlasování o usnesení: pro: 3, zdržel se: 0, proti: 1.

37.5 Navýšení kapacity Základní školy M. Alše. Předkládá: Ing. V. Vik, zástupce starosty.

Usnesení rady: Ráda bere na vědomí informaci ředitelky základní školy o trvalém nárůstu počtu žáků

v posledních letech a souhlasí s navýšením kapacity Základní školy Mikoláše Alše a školní jídelny na

750 žáků . Požadované navýšení kapacity respektuje předpokládaný vývoj počtu žáků a celkové

prostorové možnosti školy a jejího zázemí po provedení stavebních úprav v minulých letech. Rada v

této souvislosti ukládá lng. Krulíkové připravit a podat formální žádost 0 navýšení kapacity a dále

ukládá MgA. Navrátilové zajistit zhotovitele příslušné projektové dokumentace včetně projednání s

dotčenými orgány a inženýrské činnosti pro rekolaudaci základní školy na vyšší kapacitu. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

37.6 Měření hydraulických veličin na stokově síti v oblasti Nového Suchdola. Předkládá: Ing.

V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním měření hydraulických veličin po

dobu do 8 týdnů na 3 místech stokové sítě v oblasti Nového Suchdola u společnosti Pražské

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



vodovody a kanalizace as, IČ 256 566 635, která spravuje kanalizací v Praze, za cenu do 247.000

Kč bez DPH dle doby měření. Ráda ukládá Ing. Novotnému, aby měření objednal. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

37.7 Výběr dodavatele nakládky a odvozu zeminy z deponie v ul. Dvorská. Předkládá: lng.

V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada po provedeném průzkumu cen vybrala pro realizaci

nakládky a odvozu zeminy odtěžené při rekonstrukcích a opravách nezpevněných komunikací mezi

ul. Na Mírách á Suchdolská a v dalších komunikacích ze skládky v lokalitě Dvorská společnost MBM

Trade CZ, s.r.o., IČ 25507222, za cenu odvozu 200 Kč/tunu vč. uložení na skládku a 28 Kč/tunu za

nakládku, celková cena bude stanovená dle vážních lístků. Ráda ukládá lng. Mudruňkovi, aby práce

objednal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

37.8 Přehled veřejných vodníchv zdrojů na území MČ Praha-Suchdol. Pokračování bodu 35.3.

Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP. Usnesení rady: Rada bere přehled na vědomí a ukládá lng.

Novotnému, aby zjistil, zda studně jsou funkční. Hlasování o usnesení: 4-0-0

37.9 Žádost o podporu z OPŽP na akci „Zkvalitnění vnitřního prostředí ZŠ M. Alše

Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informace o:

- změně v podmínkách poskytování podpory v rámci operačního programu Životní prostředí pro

období 2014—2020 od 1.7.2019, které umožňují navýšení podpory až o 0,77 mil. Kč

- spojení projektu větrání a rekuperace nové budovy ZŠ s instalací akustických podhledů á

modernizací osvětlení, zejména z prováděcích a technologických důvodů.

Ráda souhlasí

- s přípravou podkladů a podáním nové žádosti o podporu podle nových podmínek na akci

„Zkvalitnění vnitřního prostředí ZŠ M. Alše

- rozšířením smlouvy o dílo č. 248/2018 se společností ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00

Praha 6, IČ 645 83 988 formou dodatku č. 1 o zpracování podkladů a podání nové žádosti na

podporu z OPŽP za cenu 51 300,- Kč bez DPH,

Rada ukládá Ing. Mudruňkovi zajistit úpravu projektové dokumentace a rozpočtů pro podání nové

žádosti, zajistit následné výběrové řízení a doplnit dokumentaci o upřesnění průrazů v konstrukcích.

Rada ukládá starostovi požádat radu hlavního města o souhlas s žádosti dle nových podmínek

SFŽP a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 se společností ISES, s.r.o.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

37.10 lnformace ke stavbě„ Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část rekonstrukce

fasády původní budovy“. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

informace z kontrolních dnů stavby, riziko nedodržení sjednaných termínů a pokračování stavebních

prací v průběhu školního roku. Ráda ukládá MgA. Navrátilové bezpodmínečně á) trvat na zajištění

přiměřených podmínek pro provoz školy z hlediska přístupu, bezpečnosti a rušení výuky hlukem

nebo prachem, b) veškeré zjištěné nedostatky neprodleně písemně sdělit zhotoviteli formou zápisu

do stavebního deníku a současně oznámit technickému dozoru a dozoru nad BOZP, c) písemně

informovat zhotovitele o uplatnění případných smluvních pokut. Rádá dále ukládá lng. Mudruňkovi

řádně a v souladu se záručními podmínkami smluv o dílo č. 22/2018 a č. 246/2015 reklamovat vady

díla na oknech repasovaných v předchozích letech a požadovat kvalitní provedení oprav včetně

prodloužení záruky. Hlasování o usnesení: 4-0-0

37.11 Výběr zhotovitele studie „Terminál Výhledy - studie proveditelnosti“ pro projekt

SMACKER. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na základě kontroly a posouzení nabídek

administrátorem výběrového řízení společností ISES s.r.o. a v souladu s doporučením komise pro

posouzení a hodnoceni nabidek vybrala zhotovitele studie „Terminál Výhledy — studie proveditelnosti“

Ing. arch. Patrika Kotase, Atelier designu a architektury, Janáčkovo nábřeží 85/5, 150 00 Praha 5, IC:

40849457 za cenu 450.000 Kč bez DPH. Ráda ukládá MgA. Navrátilové, aby připravila smlouvu o dílo

na uvedenou zakázku a předložila ji radě. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 8. 2019

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


