
Program 45. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

23. října 2019

45.1 Smlouva č. 01601921 o poskytnuti podpory ze SFŽP na nákup užitkového elektrovozidla.

Předkládá: starosta.

45.2 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 010/2019 „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše — část

rekonstrukce fasády původní budovy“ a dodatek č. 2 ke smlouvě č. 006/2019 „Zimní zahrada

(stavební úpravy MS)“ - rozšíření záruky za kvalitu. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

45.3 Studie zastavitelnosti - Polyfunkční domy na pozemcích parc. č. 182 a 183 v k.ú. Sedlec.

Předkládá: starosta.

45.4 Žádost pí._opronájem části pozemku parc. č. 2375 o výměře 180 m2 pro pouťové

atrakce; nájemní smlouva. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

45.5 Služba Portálu pro vhodné uveřejnění „Vzory dokumentů na PVU“. Předkládá: starosta.

45.6 Návrh na zlepšení MHD v oblasti Výhled. Předkládá: starosta.

45.7 Žádost o stanovisko k územnímu plánování ve věci zrušení Zahrádkářské osady Na Rybářce

v Praze-Suchdole. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

45.8 Žádost mateřských škol o souhlas s úpravou provozu v době vánočních prázdnin. Předkládá:

starosta.

45.9 Žádost MŠ Gagarinova o schválení vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku. Předkládá: Mgr.

S. Zelený, ředitel MC Gagarinova.

45.10 žádost MŠ KvRoztokům o schválení čerpání investičního fondu. Předkládá: Mgr. J. Barková

Hešíková, ředitelka MS K Roztokům.

45.11 Žádost neziskové organizace LOVI o poskytnuti prostor radnice pro vánoční trhy a dílny.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

45.12 Zahájení suchdolského betléma 2019 - zajištění osvětlení. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

45.13 Žádost MŠ K Roztokům o schválení vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku.

45.14 Žádost paní_o odkup části pozemku parc. č. 367/1 k.ú. Sedlec. Předkládá: starosta.

45.15 Parkovací kotouče — reklama, dotisk — pokračování bodu 44.8. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.



ZÁPIS zE 45. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL
DNE 23. ŘÍJNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Andrea Hrobska Mináriková - radní

Omluvena: Ing. Gabriela Lněničková — radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, Ing. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

45.1 Smlouva č. 01601921 o poskytnutí podpory ze SFŽP na nákup užitkového elektrovozidla.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje smlouvu č. 01601921 o poskytnutí podpory

ze SFZP na nákup užitkového vozidla formou dotace ve výši 500.000 Kč. Rada pověřuje starostu

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

45.2 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 010/2019 „Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část

rekonstrukce fasády původní budovy“ a dodatek č. 2 ke smlouvě č. 006/2019 „Zimní zahrada

(stavební úpravy MS)“ - rozšíření záruky za kvalitu. Předkládá: Ing. Vik, mistostarosta. Usneseni

rady: Rada po úpravách souhlasí s dodatkem č. 3 ke smlouvě č. 010/2019 „Modernizace a

rozšíření areálu ZS M. Alše — část rekonstrukce fasády původní budovy“ a s dodatkem č. 2 ke

smlouvě č. 006/2019 ,,Zimni zahrada (stavebni úpravy MŠ)“ se spol. “AMIKA FIRST s.r.o.,

Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00. Dodatky navyšují záruku za kvalitu provedení uvedených

staveb po dobu trvání zaruky formou depozitu finančních prostředků ve výši 200.000 Kč složených

na účet městské části. Rada pověřuje starostu podpisem dodatků. Hlasování o usnesení: 4-0-0

45.3 Studie zastavitelnosti — Polyfunkční domy na pozemcích. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje objednávku Studie zastavitelnosti - Polyfunkční domy na pozemcích parc. č.

182 a 183 v k.ú. Sedlec u Ak. Arch. Tomáše Turka, Eliášova 8, 160 00 Praha 6, IČ 14474395 , za

cenu 95.000 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky a ukládá Ing. Mudruňkovi,

aby studii objednal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

45.4 Žádost paníB—opronájem části pozemku parc. č. 2375 o výměře 180 m2 pro

pouťové atrakce; nájemní smlouva. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada po

úpravách schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2375, k. ú. Suchdol o výměře 180 m2 (pozemek

na obou stranách chodníku směřujícího od výstupní zastávky bus 107 směr z centra k přechodu pro

chodce přes Kamýckou směr ČZU) paní E- BM, _Kladno, IČ

74371258, pro akci „Dětský lunapark“ za následujících podmínek: doba pronájmu od 30. 10. 2019 do

11. 11. 2019, cena za pronájem činí 300 Kč/den, jednotně zvýhodněné dětskě vstupné: 30 Kč za

1 atrakci v délce jízdy min. 3 minuty, handicapované děti (držitelě průkazu ZTP, ZTP/P) zdarma, pro

školky za zvýhodněné vstupné 10 Kč za dítě. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

45.5 Služba Portálu pro vhodné uveřejnění „Vzory dokumentů na PVU“. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada nesouhlasí s objednáním služby. Hlasování o usnesení: 4-0-0

45.6 Návrh na změnu organizace MHD v oblasti Výhled. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí.

45.7 Žádost o stanovisko k územnímu plánování ve věci zrušení Zahrádkářské osady Na

Rybářce v Praze-Suchdole. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada ukládá Ing. Kosařovi

ve spolupráci s advokátní kanceláří Dohnal-Bernard: prověřit a případně upravit nájemní smlouvu na

pozemek parc. č. 237 zejména z hlediska existence stávajících altánů na uvedené parcele a

možnosti jejich odstranění dle podmínek stávající nájemní smlouvy, dále připravit návrh stanoviska k

žádosti policie a předložit informací k dalšímu postupu ve věci uplatnění předkupních práv na altány

do 30.10. Hlasování o usnesení: 4-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



45.8 Žádost mateřských škol o souhlas s úpravou provozu v době vánočních prázdnin.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s uzavřením mateřských škol v období

vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 včetně. Rada ukládá paní Krumpholcové, aby

zajistila zaslání informace o usnesení rady MŠ Gagarinova a MŠ K Roztokům. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

45.9 Žádost MŠ Gagarinova o schválení vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku. Předkládá:

Mgr. 8. Zelený, ředitel MŠ Gagarinova. Usnesení rady: Rada schvaluje vyřazení a likvidaci

nefunkčního a rozbitého majetku MŠ Gagarinova v předloženém rozsahu. . Rada ukládá paní

Krumpholcové, aby zajistila zaslání informace o usnesení rady MŠ Gagarinova. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

45.10 Žádost MŠ K Roztokům o schválení čerpání investičního fondu. Předkládá: Mgr.

J. Barková Hešíková, ředitelka MŠ K Roztokům. Usnesení rady: Rada požaduje upřesnit žádost a

podklady (doplnit zejména aktuální stav investičního fondu, celkovou výši investice do suterénu

školky, celkovou obdrženou nebo předpokládanou dotaci, ostatní provedené investice), a ve

spolupráci s OHSOM a EO vymezit hodnotu technického zhodnocení budovy pro evidenci majetku

MČ s vyloučením případných provedených oprav. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

45.11 Žádost neziskové organizace LOVI o poskytnuti prostor radnice pro vánoční trhy a

dilny. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s bezplatným

poskytnutím prostor radnice (velká a malá zasedací místnost, ev. Alšův kabinet) pro neziskové

organizace Lovi, Centrum služeb Horizont, Domov Sedlec a DDM Suchdol k uspořádání adventních

trhů s dílničkami pro veřejnost v pátek 22. listopadu 2019 v době od 14 do 19 hodin. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

45.12 Zahájení suchdolského betléma 2019 — zajištění osvětlení. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: Rada bere na vědomí termín zahájení Suchdolského betléma v neděli

1.12.2019 od 15:30 hodin. Rada žádá vedoucího OHSOM o zajištění a připojení vánočního

osvětlení vč. reflektorů na osvětlení betléma s tím, že slavnostní rozsvícení bude v 16 hodin.

Doprovodný program zajistí kulturní referentka Z. Krumpholcová s místními organizacemi. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

45.13 Žádost MŠ K Roztokům o schvéleni vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku.

Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková, ředitelka MŠ K Roztokům. Usnesení rady: Rada schvaluje

vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku MŠ K Roztokům v předloženém rozsahu. Rada ukládá

paní Krumpholcové, aby zajistila zaslání informace o usnesení rady MŠ K Roztokům. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

45.14 Žádost pání R—o odkup části pozemku parc. č. 367/1 k.ú. Sedlec. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada konstatuje, že žádosti nemůže městská část vyhovět, protože

pozemek není ve správě MČ Praha-Suchdol, ale hlavního města Prahy. Rada dále upozorňuje, že

se v současné době připravuje projektová dokumentace rekonstrukce komunikací v oblasti Horního

Sedlce, ve které je uvedená část pozemku součástí chodníku. Rada ukládá starostovi zaslat paní

R—odpověď. Hlasování o usnesení: 4-0-0

45.15 Parkovací kotouče - reklama, dotisk — pokračování bodu 44.8. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním další řady parkovacích

kotoučů s hodinami v nákladu 3000 ks u firmy ARPA tiskárna Jaroslav Janeček, IČ 11110953 za

cenu 13.200 Kč bez DPH. Rada souhlasí s umístěním zpoplatnéné komerční reklamy České

pojišťovny a Řeznictví u Rudolfa na parkovacích kotoučích za cenu 4.000 Kč bez DPH za jednu

reklamní plochu. Rada souhlasí s prezentací projektů Smacker a Pěšky do školy na zadní straně

parkovacích kotoučů. Rada ukládá paní Krumpholcové, aby zajistila grafické zpracování reklam a

objednala tisk parkovacích kotoučů. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 17.35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 23.10 2019

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


