
Program 41. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

25. září 2019

41.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2019 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kčvna podporu

projektů voblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni. Předkládá: J. Stůla vedoucí

EO.

41.2 RO - navýšení rozpočtu o investiční dotaci ve výši 19.000,0 tis. Kč na TV MČ Praha-Suchdol.

Předkládá: J. Stůla vedoucí EO.

41.3 RO - navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci ve výši 2.255 tis. Kč na péči o vzhled obcí a veř.

zeleň. Předkládá: J. Stůla vedoucí EO.

41.4 RO - navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci ve výši 688.291,00 Kč na Podporu škol formou

projektů zjednodušeného vykazování — Sablony pro MS a ZS ll. Předkládá: J. Stůla vedoucí EO.

41.5 RO - navýšení rozpočtu o investiční dotaci ve výši 450 tis. Kč na provoz JSDH - nákup požárního

čerpadla. Předkládá: J. Stůla vedoucí EO.

41.6 Stavba„ Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. AIše — část rekonstrukce fasády původní budovy“,

pokračování bodu 37.10, 39.8. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

41.7 Vyhodnocení cenově poptávky na projektanta navýšení kapacity ZŠMA. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

41.8 Ekologická likvidace plevele — pokračování bodu 40.15. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

41.9 Žádost p. P—o příspěvek na stěhování do náhradního bytu. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

41.10 Směrnice č. 1_2019 Pravidla pro užívání mobilních telefonů a SIM karet. Předkládá: tajemnice.

41.11 Poděkování paní Evě Zeithamerově za dlouholetou práci pro MČ. Předkládá: starosta.

41.12 Dobré sousedství 2019 - grantové žádosti na Letiště Praha. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

41.13 Organizace slavnostního oběda pro jubilanty 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

41.14 Participativní rozpočet: Vánoční osvětlení- výběr dodavatele. Předkládá: Z. Krumpholcová.

41.15 Podmínky pronájmu pozemku pro umístění lunaparku d|e nájemní smlouvy č. 166/2019.

Předkládá: starosta.

41.16 Výsadba uličních stromořadí- smlouva o dílo. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP.

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



ZÁPIS ZE 41. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 25. ZÁŘÍ 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková — radní

Omluven: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, Ing. Hrobská

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

41.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2019 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kč na

podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni. Předkládá:

J. Stůla vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu na r. 2019 o účelovou

neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 200 tis. Kč na podporu projektů v oblasti řešení

problematiky bezdomovectví na lokální úrovni 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 504, zvýšit 0 Kč

200.000,-; výdajová strana: odpa 4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol.

5132 — ochranné pomůcky, UZ 81, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 3.000,-; odpa 4349 — ostatni soc. péče a

pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ 81, ORJ 504

zvýšit 0 Kč 147.000,-; odpa 4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5031

— povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 81, ORJ 504

zvýšit 0 Kč 36.000,-; odpa 4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5032 —

povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, UZ 81, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 14.000,-. Rozpočtové opatření

bude provedeno pod č. dokladu 3067. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2019

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

Hlasování o usnesení: 4-0-0

41.2 RO - navýšení rozpočtu o investiční dotaci ve výši 18.000,0 tis. Kč na TV MČ Praha-

Suchdol. Předkládá: J. Štůla vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se změnou čerpání

rozpočtu na rok 2019 v souvislosti s přijetím investiční dotace na TV v MČ Praha-Suchdol a vté

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 84, zvýšit 0 Kč 18.000.000,-; výdajová strana: odpa 2212 — silnice a pol.

6121 — budovy, haly a stavby, UZ 84, ORJ 354, zvýšit 0 Kč 5.000.000,-; odpa 2212 — silnice a pol.

6121 — budovy, haly a stavby, UZ 84, ORJ 354, zvýšit 0 Kč 9.000.000,-; odpa 2321 — odvádění a

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

0 Kč 4.000.000,-; Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3062, 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. Hlasování o usnesení: 4-0-0

41.3 RO - navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci ve výši 2.255 tis. Kč na péči o vzhled obcí a

veř. zeleň. Předkládá: J. Štůla vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s následujícím

rozpočtovým opatřením v rozpočtu na r. 2019 v souvislosti s čerpáním neinvestiční dotace ve výši

2.255 tis. Kč: výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, UZ

81, ORJ 254 snížit 0 Kč 2.255.000,-; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veř. zeleň a pol. 5169 — nákup

ost. služeb, ÚZ 81, ORJ 254 zvýšit 0 Kč 2.255.000,-. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok

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

MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

41.4 RO - navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci ve výši 688.291,09 Kč na Podporu škol

formou projektů zjednodušeného vykazování — Sablony pro MS a ZS II. Předkládá: J. Stůla

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2019 o neinvestiční dotaci

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



v celkové výši 688.291 ,- Kč na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování — Šablony

pro MŠ a ZŠ II a v souvislosti s tím 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 33063, ORJ 412, ORG 15111, zvýšit 0 Kč 688.300,-;

výdajová strana : odpa 3111 — mat. školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org,

UZ 103133063, ORJ 412, ORG 15111, zvýšit 0 Kč 344.100,-; odpa 3111 — mat. školy pol. 5336 —

neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org., UZ 103533063, ORJ 412, ORG 15111, zvýšit 0 Kč

344.200,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2085. Příjmy i výdaje budou voznačeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Ukládá EO převést fin. prostředky na účet MS Gagarinova.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

41.5 RO - navýšení rozpočtu o investiční dotaci ve výši 450 tis. Kč na provoz JSDH - nákup

požárního čerpadla. Předkládá: J. Štůla vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s následujícím

rozpočtovým opatřením v rozpočtu roku 2019 v souvislosti s čerpáním investiční dotace ve výši 450

tis. Kč na nákup požárního čerpadla: výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 5901 —

nespecifikované rezervy, UZ 84, ORJ 751, ORG 81001, snížit 0 Kč 450.000,-; odpa 5512 — požární

ochrana dobrovolná část a pol. 6122 — stroje přístroje a zařízení, ÚZ 84, ORG 81001, ORJ 751 zvýšit

0 Kč 450.000,-; Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2019 s rozpočtem hl. m. Prahy.

Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

41.6 Stavba ,,Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše — část rekonstrukce fasády původní

budovy“, pokračování bodu 37.10, 39.8. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí informace z kontrolních dnů o dosavadním průběhu stavby a souhlasí s tím, že

úhrada faktur zhotovitele bude podmíněna předáním bankovní záruky, věcným i cenovým

odsouhlasením všech dosavadních změn díla, objektivním vysvětlením důvodů neplnění termínů pro

realizaci díla a odstraněním všech dosavadních vad díla. Rada ukládá MgA. Navrátilové písemné

informovat zhotovitele stavby a TDS o podmínkách úhrady faktur, požádat o neprodlené předložení

dokumentace změn díla, bankovní záruky a vysvětlení neplnění termínů pro realizaci díla.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

41.7 Vyhodnocení cenové poptávky na projektanta navýšení kapacity ZŠMA. Předkládá: lng. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada bere na vědomí cenové nabídky na dodání

projekčních prací a inženýrské činnosti pro navýšení kapacity ZŠ M. Alše a na jejich základě určila

dodavatele projekčních prací, tedy zakreslení současného stavebního stavu školy, přepočet a

optimalizace kapacity tříd, zhotovení dokumentace pro rekolaudaci, vč. inženýringu (projednání a

vyřízení stavebního povolení na rekolaudaci): společnost ABCD Studio, IČO: 22794107 za cenu

90.000 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky a ukládá Ing. Mudruňkovi, aby

práce u vybraného dodavatele objednal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

41.8 Ekologická likvidace plevele — pokračování bodu 40.15. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Rada bere na vědomí vyjádření poskytovatele Pražských služeb a.s. týkající se ekologické

likvidace plevele na komunikacích MČ Praha-Suchdol: v současné době nepoužívají k postřiku plevele

Roundup, ale výrobek CLINIC, což je také herbicid na bázi glykosátu. V současnosti Pražské služby

a.s. nenabízí likvidaci plevele přípravky bez glykosátu.

41.9 Žádost paní_příspěvek na stěhování do náhradního bytu. Předkládá: lng. M.

Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá na příště.

41.10 Směrnice č. 1_2019 Pravidla pro užívání mobilních telefonů a SIM karet. Předkládá:

tajemnice. Rada schvaluje směrnici c. 1/2019 - pravidla užívání mobilních telefonů a SIM karet

s účinností od 1. 10. 2019. Hlasování o usnesení: 4-0-0

41.11 Poděkování paní Evě Zeithamerové za dlouholetou práci pro MČ. Předkládá: starosta. Rada

děkuje paní Evě Zeithamerové v souvislosti s jejím odchodem do důchodu za její dlouholetou kvalitní

práci v oblasti evidence majetku a vedení hlavní pokladny a přeje jí v nově životní etapě pevné zdraví,

štěstí a spokojenost. Hlasování o usnesení: 4-0-0

41.12 Dobré sousedství 2019 - grantové žádosti na Letiště Praha. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: Rada bere na vědomí výzvu Dobré sousedství 2019 vyhlášenou Letištěm

Praha a souhlasí s podáním předložených žádostí. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou podáním žádostí

přes elektronický formulář grantového programu a odesláním do 30. 9. 2019:

- Městský orientační systém — směrovky — 194.000 Kč

"„ Lanová dráha — herní prvek - 145.000 Kč

Zádosti za MC celkem ve výši 339.000 Kč. Hlasování o usnesení: 4-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



41.13 Organizace slavnostního oběda pro jubilanty 2019. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Rada souhlasí s organizací slavnostního oběda pro jubilanty ve čtvrtek 14. listopadu

2019 od 12 do 15 hodin v hotelu Galaxie. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou organizací oběda (pozvání

jubilantů, objednání pohoštění v hotelu Galaxie, kapely a fotografa). Dále rada pověřuje starostu

k odeslání požadavku pro seznam jubilantů do registru obyvatel. Hlasování o usnesení: 4-0-0

41.14 Participativni rozpočet: Vánoční osvětlení- výběr dodavatele. Předkládá: Z. Krumpholcová.

Usnesení rady: Rada posoudila jednotlivé nabídky na realizaci vánočního osvětlení financovaného

zparticipativního rozpočtu a vybírá nabídku od společnosti BON JOUR lllumination s.r.o., IC:

25683853, Dobrovíz, i vzhledem kzajištění kompatibility sv minulosti zakoupenými světelnými

řetězy. Dodávka zahrnuje vánočního osvětlení: 15 ks světelná vločka na lampy VO (teplá bílá

barva), 7 ks světelná hvězda na vánoční strom (ledově bílá barva) a 200 m řetězu na vánoční strom

(teplá bílá barva); celková cena 93.597 Kč s DPH. Rada ukládá vedoucímu OHSOM, aby vybrané

zboží neprodleně objednal v rámci participativního rozpočtu a zajistil montáž a umístění na lampy

VO u THLMP. Instalace nejpozději do 27. 11. 2019. Hlasování o usnesení: 3-0-1

Po projednání bodu 41.14 se na jednání dostavil lng. Vik.

41.15 Podmínky pronájmu pozemku pro umístění lunaparku dle nájemní smlouvy č. 166/2019.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada konstatuje, že je zklamána přístupem nájemce pozemku

pro lunapark, který nedodržel ceny za atrakce sjednané v nájemní smlouvě. Rada určuje cena za

pronájem pozemku o výměře 400 m2 pro období 27. 9. 2019 do 6. 10. 2019 ve výši 1700 Kč/den

provozu a podmínky ceny za dětské atrakce ve výši 20 Kč děti za 3 minuty provozu. Rada souhlasí s

umístěním dětských atrakcí: dětský řetízkový kolotoč, dětský vláček na kolejích. Rada ukládá paní

Felgrové, aby připravila dodatek nájemní smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

41.16 Výsadba uličních stromořadí- smlouva o dílo. Pokračování bodu 40.10. Předkládá: lng. M.

Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje předložený návrh smluv na realizaci

výsadeb stromů v ulicích K Horoméřicům a Za Sokolovnou se společností Realizace zahrad s.r.o.,

IČ 27166597, a povéřuje starostu jejich podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

41.17 zuš - pronájem tříd v zš M. Alše. Pokračování bodu 40.14. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada na základě dohody svedením základní školy Mikoláše Alše souhlasí se zajištěním

prostor pro budoucí výuku ZUŠ ve dvou místnostech základní školy. Cena za pronájem dle ceníku

ZŠ činí 80 Kč/hodina. Kromé prostor v základní škole bude ZUŠ využívat prostory v budově radnice.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 9. 2019

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


