
Program 40. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

18. září 2019

40:1 Úprava rozpočtu na r. 2019 - poskytnutívneinvestičních účelových prostředků ve výši 15.000 Kč

z Uřadu práce Ceské republiky. Předkládá: J. Stůla vedoucí EO.

40.2 Přijetí účelových investičních dotací na akce v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

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

Pokračování bodu 38.7. Předkládá: starosta.

40.4 Projekt „Podpora elektromobility v městské části Praha-Suchdol“ v rámci akce „Projekty ICT

Smart Cities“ - vyhodnocení. Předkládá: starosta.

40.5 Lokal mobility forum v rámci projektu SMACKER. Předkládá: starosta.

40.6 Žádost MŠ gagarinova o schválení odpisového plánu klimatizace Splita. Předkládá: Mgr. Stanislav

Zelený, ředitel MS Gagarinova.

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

SmartSoft“. Předkládá: J. Hešíková, ředitelka MS K Roztokům

40.8 Humanitární pomoc lidem bez domova v zimním období- dopis MHMP. Předkládá: starosta.

40.9 Výroční zpráva Horizontu — centra služeb pro seniory za rok 2018. Předkládá: starosta.

40.10 Výběr dodavatele na výsadbu uličních stromořadí. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP.

40.11 Smlouva o dilo — zhotoveni studie „Terminál Výhledy“ pro projekt SMACKER. Pokračování bodu

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

40.12 Návrh řešení organizace dopravy na Starém Suchdole. Předkládá: starosta.

40.13 Pronájem zasedací místnosti pro činnost MK Rybička po dobu stavby KKC Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

40.14 zuš - pronájem tříd v zš M. Alše. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 40. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 18. ZÁŘÍ 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: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.05 hod.

Program zasedání:

40.1 Úprava rozpočtu na r. 2019 - poskytnutí neinvestičních účelových prostředků ve výši

15.000 Kč z Úřadu práce České republiky. Předkládá: J. Štůla vedoucí EO. Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu práce České republiky na

aktivní politiku zaměstnanosti v celkové výši 15.000 Kč a v té souvislosti schvaluje následující

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

pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 13101, zvýšit

0 Kč 15.000,-; výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5011 — platy zam.

v pracovním poměru, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 11.200,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5031 —

povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 13101, zvýšit

oKč 2.800,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné

zdravotnictví, UZ 13101, zvýšit 0 Kč 1.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2102.

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

provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

40.2 Přijetí účelových investičních dotací na akce v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s přijetím následujících investičních dotací na budování infrastruktury

v MČ Praha-Suchdol: účelové investiční dotace ve výši 5.000.000 Kč na akci TV Suchdol — etapa

005 Budovec, účelově investiční dotace ve výši 4.000.000 Kč na akci TV Suchdol — etapa 009 Starý

Suchdol a přijetí účelové investiční dotace ve výši 9.000.000 Kč na akci TV Suchdol — etapa 0013

Kozí hřbety. Rada žádá zastupitelstvo, aby přijetí uvedených dotací projednalo na 5. zasedání.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

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

smlouva. Pokračování bodu 38.7. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje předloženou

příkazní smlouvu se společností ERECEVABLES MANAGEMENT s.r.o., se sídlem Starochodovská

1360/78, 149 00 Praha 4, IČ 02215055 na vymáhání dluhu ve výši 4.574 Kč od firmy MANRUN s.r.o.

za uveřejnění inzerce v Suchdolských listech a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

40.4 Projekt ,,Podpora elektromobility v městské části Praha-Suchdol“ v rámci akce „Projekty

ICT Smart Cities“ - vyhodnocení. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že projekt městské

části „Podpora elektromobility v městské části Praha-Suchdol“ podaný v rámci akce „Projekty ICT

Smart Cities“ nebyl přijat.

40.5 Lokal Mobility Forum v rámci projektu SMACKER. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že dne 24. 9. 2019 se v hotelu Galaxie koná Lokal Mobility Forum - setkání

zainteresovaných činitelů na téma udržitelné mobility v severozápadním segmentu pražské

aglomerace, které je součástí evropského projektu SMACKER.

40.6 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu klimatizace Splita. Předkládá: Mgr.

Stanislav Zelený, ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje následující odpisový plán

klimatizace Splita v ceně 60.343 Kč, kterou v majetku eviduje MŠ Gagarinova: 3. odpisová skupina

s dobou odpisu 10 let, počátek odpisů říjen 2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



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

SmartSoft“. Předkládá: Mgr. Jaroslava Hešíková, ředitelka MŠ K Roztokům. Usnesení rady: Rada

schvaluje následující odpisový plán „Multifunkční plochy s povrchem SmartSoft35“ v hodnotě

210.031,80 Kč, kterou v majetku eviduje MŠ K Roztokům: 5. odpisová skupina s dobou odpisu 30

let, počátek odpisů srpen 2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

40.8 Humanitární pomoc lidem bez domova v zimním období - dopis MHMP. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí.

40.9 Výroční zpráva Horizontu - centra služeb pro seniory za rok 2018. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí.

40.10 Výběr dodavatele na výsadbu uličních stromořadí. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP..

Usnesení rady: Rada v souladu s výzvou a na základě obdržených cenových nabídek určuje pro

realizaci výsadby uličních stromořadí v ulicích K Horoměřicům a Za Sokolovnou společnost

informovat účastníky výběru zhotovitele o jeho výsledku a s vybraným dodavatelem připravit

smlouvy o dílo. Hlasování o usnesení: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1.

40.11 Smlouva o dílo — zhotovení studie „Terminál Výhledy“ pro projekt SMACKER.

Pokračování bodu 38.13. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po

úpravách souhlasí se zněním navržené smlouvy o dílo na akci „Terminál Výhledy — studie

proveditelnosti“ pro projekt SMACKER s vybranými dodavateli - společností PRO CEDOP, s.r.o.,

Milady Horákové 893, 272 01 Kladno, IČ: 27174069, DIČ: CZ27174069 a společností Centrum pro

efektivní dopravu, 2. s., náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha, IČ: 22831860,

DIČ: CZ22831860, celková cena díla je 383.000 Kč bez DPH, 463.430 Kč s DPH. Rada pověřuje

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

40.12 Návrh řešení organizace dopravy na Starém Suchdole. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že společnost Promika s.r.o. navrhla pro řešení situace 4 přijatelná řešení.

40.13 Pronájem zasedací místnosti pro činnost MK Rybička po dobu stavby KKC Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s přerušením nájmu nebytových

prostor v budově radnice pro pravidelné dopolední kroužky MK Rybička po dobu provádění nástavby

radnice. Rada ukládá paní Felgrově, aby připravila příslušný dodatek č. 1 nájemní smlouvy se

zřizovatelem MK Rybička. Hlasování o usnesení: 5-0-0

40.14 zuš — pronájem tříd v zš M. Alše. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

40.15 Ekologické řešení likvidace plevele na komunikacích MČ. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada žádá lng. Kosaře, aby prověřil možnosti ekologickě likvidace

plevelů na komunikacích dodavatelsky u stávajícího poskytovatele služeb (Pražské služby, a.s.) a

případně vlastními silami (nákup strojů na ekol. likvidaci, personální zajištění). Hlasování o usnesení:

5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 17.15 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 18. 9. 2019

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


