
Program 38. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

4. září 2019

38.1 Hospodaření Mč Praha-Suchdol v 1. pololetí roku 2019. Předkládá: J. Štůla vedoucí EO.

38.2 Navýšení rozpočtu roku 2019 o 350 000 Kč - financování projektu SMACKER. Předkládá: J. Štůla

vedoucí EO.

38.3 Navýšení rozpočtu r. 2019 o neinv. dotaci z MŠMT vevvýši 988.291,00 Kč na podporu škol formou

projektů zjednodušeného vykazování - Sablony pro MS a ZS ll. Pro MS Gagarinova. Předkládá: J.

Stůla vedoucí EO.

38.4 Výběr dodavatele požárního čerpadla. Pokračování bodu 36.4. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

38.5 Žádost nájemce kavárny v budově radnice o úlevu na nájemném po dobu nástavby KKC.

Předkládá: starosta.

38.6 Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazeče

o zaměstnání. Předkládá: tajemnice.

38.7 Vymáhání dluhu ve výši 4.574 Kč od firmy MANRUN s.r.o. za inzerci v SL - příkázní smlouva.

Pokračování bodu 37.2. Předkládá: starosta.

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

Předkládá: Ing. Andrea Hrobská Mináriková.

38.9 Vyhlášení programu Letiště Praha a.s. Dobré sousedství 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

38.10 Program 5. zasedání Zastupitelstva Praha-Suchdol dne 19. 9. 2019. Předkládá: starosta.

38.11 Údržba zeleně na pozemku parc.č. 1201/10. Předkládá: starosta.

38.12 Výsadba nových stromů, ul. Na Pásece a Holubí. Předkládá: lng. Andrea Hrobská Mináriková.

38.13 Výběr zhotovitele studie „Terminál Výhledy — studie proveditelnosti“ pro projekt SMACKER.

Pokračování bodu 37.11. Předkládá: starosta.

38.14 Revokace usneseni č. 36.13 ze dne 21. 8. 2019 Zápis zjednání KÚRI , část 9. Předkládá: lng. Vik,

místostarosta.

38.15 Dary za vedení a organizaci činností KLAS. Předkládá: starosta.



ZÁPISvZ 38. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

'

DNE 4. ZAŘÍ 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 v 16.00 hod.

Program zasedání:

38.1 Hospodaření MČ Praha-Suchdol v 1. pololetí roku 2019. Předkládá: J. Štůlá vedoucí

EO. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí předložené dokumenty k hospodaření za I. pol. r. 2019 a

mezitimni účetní závěrce a žádá o projednání ve finančním výboru a na příštím jednání

zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.2 Navýšení rozpočtu roku 2019 o 350.000 Kč — financování projektu SMACKER. Předkládá:

J. Stůla vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2019 o 350.000 Kč

za účelem financování projektu SMACKER a s tím souvisejícím rozpočtovým opatřením a

následující změnou rozpisu rozpočtu: příjmová strana: odpa 0 a pol. 1343 — poplatek za užívání veř.

prostranství, ORJ 954 zvýšit 0 Kč 350.000,-; výdajová strana: odpa 2291 — mezinárodní spolupráce

v dopravě a pol. 5021 — ostatní os. výdaje, ORJ 301, zvýšit 0 Kč 70.000,-; odpa 2291 — mezinárodní

spolupráce v dopravě a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku

zaměstnanosti, ORJ 301, zvýšit 0 Kč 15.000,-; odpa 2291 — mezinárodní spolupráce v dopravě a pol.

5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, ORJ 301 zvýšit 0 Kč 10.000,-; odpa 2291 —

mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5139 — nákup materiálu j.n., ORJ 301 zvýšit 0 Kč 5.000,-;

odpa 2291 — mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 504, ORG 118,

zvýšit 0 Kč 200.000,-; odpa 2291 — mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5173 — cestovné, ORJ

504, ORG 118, zvýšit 0 Kč 40.000,-; odpa 2291 — mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5175 —

pohoštění, ORJ 504, ORG 118, zvýšit 0 Kč 10.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a

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

opatření a změny rozpisu rozpočtu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.3 Navýšení rozpočtu r. 2019 o neinv. dotaci z MŠMT ve výši 688.291,00 Kč na podporu škol

formou projektů zjednodušeného vykazování - Sablony pro MŠ a ZŠ ||. Pro MŠ Gagarinova.

Předkládá: J. Stůla vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2019

o neinvestiční dotaci z MŠMT pro MŠ Gagarinova na podporu škol formou projektů zjednodušeného

vykazování — Sablony pro MŠ a ZŠ II. v celkové výši 688.291 Kč a žádá o projednání přijetí dotace

ve FV a v ZMC. Rada ukládá EO zařadit fin. prostředky do rozpočtu r. 2019 dle pokynu MHMP.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.4 Výběr dodavatele požárního čerpadla. Pokračování bodu 36.4. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda posoudila jednotlivé nabídky na dodávku požárního čerpadla

a vybírá nejvýhodnější nabídku od společnosti Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940, se sídlem:

Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, za cenu 371.462 Kč bez DPH. Ráda ukládá vedoucímu

OHSOM, aby čerpadlo u vybraného dodavatele neprodleně objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.5 Snížení nájemného nebytových prostor v budově radnice po dobu nástavby KKC.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí s dočasným snížením nájemného za nebytové

prostory v budově radnice (ordinace a kavárna) o 20 % měsíčně z důvodu komplikací spojených

sprovádéním nástavby budovy radnice, stavba Kulturně komunitní centrum. Ráda ukládá paní

Felgrové, aby na příští jednání rady připravila příslušné dodatky k nájemním smlouvám na dobu od

11. 9. 2019 do doby odstranění lešení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.6 Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění

uchazeče o zaměstnání. Předkládá: tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu

č. 167/2019 - Dohodu o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění

uchazečů o zaměstnání pro 1 osobu na pozici uklízeč veřejných prostranství s Uřádem práce české

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:
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republiky na období 1. 9. 2019 až 31. 12. 2019. Zaměstnanci budou v rámci veřejně prospěšných

prací provádět údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací, další

obdobné práce ve prospěch městské části. Ráda bere na vědomí, že starosta smlouvu podepsal

dne 29. 8. 2019 a souhlasi s tím. Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.7 Vymáhání dluhu ve výši 4.574 Kč od firmy MANRUN s.r.o. za inzerci v SL — příkazní

smlouva. Pokračování bodu 37.2. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

38.8 Zhodnocení stávajícího stavu ICT v ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol — pokračování bodu

26.9. Předkládá: Andrea Hrobská Mináriková. Usnesení rady: Rada souhlasí s návrhem na postupnou

obnovu a doplnění ICT technologií v základní škole. Rada bere na vědomí informaci ZŠ o možnosti

pořízení části vybavení z prostředků školy v roce 2019 a žádá finanční výbor a zastupitelstvo MC

0 projednání účelového příspěvku ve výši 700.000 Kč na pořízení chybějícího ICT pro ZS M. Alše

vrámci 1. etapy realizované v roce 2019. Rada žádá vedení základní školy o neprodleně provedení

výběrového řízení na doporučené technické vybavení (server s příslušenstvím, notebooky pro učitele a

audiovizuální techniku do tříd) a předložení návrhu rozpočtu na rok 2020, který zohlední potřebnou

obnovu ICT v dalších letech. Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.9 Vyhlášení programu Letiště Praha a.s. Dobré sousedství 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: Rada bere na vědomí vyhlášení grantového programu Dobré sousedství

2019 od Letiště Praha pro městské části i zájmové spolky, TJ, SDH, příspěvkové a neziskové

organizace. Termín podání on-line formuláře je do 30. září 2019. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou,

aby informovala organizace působící v městské části a připravila žádosti za MČ na další jednání rady.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.10 Program 5. zasedání Zastupitelstva Praha-Suchdol dne 19.9.2019. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že starosta stanovil termín 5. zasedání zastupitelstva na

19. září 2019. Rada po úpravách schvaluje předložený program zasedání. Hlasování o usneseníz5-0-0

38.11 Údržba zeleně na pozemku parc.č. 1201/10. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere

na vědomí podnět na údržbu zeleně na pozemku parc. č 1201/10 a ukládá lng. Novotnému ihned

zjednat nápravu dle domluvených podmínek. Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.12 Výsadba nových stromů, ul. Na Pasece a Holubí. Předkládá: Ing. Andrea Hrobská

Mináriková. Usnesení rady: Rada MČ souhlasí s doplněním stromové výsadby v ul. Na Pasece a

Holubí a s úpravou terénu v ul. Na Pasece. Žádá pána Ing. Novotného a pana Kosaře o zajištění

výsadby. Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.13 Výběr zhotovitele studie „Terminál Výhledy — studie proveditelnosti“ pro projekt

SMACKER. Pokračování bodu 37.11. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že

MČ obdržela dne 2. 9. 2019 od společnosti PRO CEDOP s.r.o. námitku proti vyloučení a proti

rozhodnutí o výběru dodavatele studie „Terminál Výhledy — studie proveditelnosti“. Rada z důvodů

administrativní chyby vyhovuje podané námitce a revokuje rozhodnuti 37.11 o výběru dodavatele,

schvaluje pořadí platných nabídek 1. od společnosti PRO CEDOP s.r.o., IČ 27174069 za nabízenou

cenu ve 383 000,- Kč a 2. od Ing. arch. P. Kotase, IČ 40849457 za nabízenou cenu 450 000,- Kč.

Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby projednala smlouvu o dílo na uvedenou zakázku s firmou PRO

CEDOP s.r.o., IC 27174069 a předložila ji radě. Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.14 Revokace usneseni č. 36.13 ze dne 21. 8. 2019 Zápis zjednání KÚRI , část 9. Předkládá:

Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

9) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP ke stavbě BD Kamýcká č.p. 684. Místo: Kamýcká 684,

Praha-Suchdol, parc. č.: 1605, 1606 v k.ú Suchdol; stavebník: MC Praha-Suchdol. Rada

revokuje usnesení č. 36.13. bod 9) ze dne 21.8.2019 a požaduje dopracování dokumentace pro UR

a SP ke stavbě BD Kamýcká č.p. 684 o část nakládání s odpadními vodami a o zpracování propočtu

kompletních nákladů stavby a ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal zpracovateli

dokumentace. Hlasování o usnesení: 5-0-0

38.15 Dary za vedeni a organizaci činností KLAS. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada MČ

Praha-Suchdol schvaluje poskytnutí daru paní Dagmar Járové ve výši 4.000 Kč a paní Hané

Maškové ve výši 2.000 Kč za organizování činnosti Klubu aktivního stáří a na pokrytí nákladů s tím

spojených v roce 2019. Rada schvaluje darovací smlouvy na uvedené dary a pověřuje starostu jejich

podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 4. září 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


