
Program 51. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

4. prosince 2019

51.1 Úprava rozpočtu na r. 2019 — změna čerpání, činnosti knihovnické. Předkládá: J. Štůla, vedoucí

EO.

51.2 Úprava rozpočtu v souvislosti s poskytnutím darů členům JSDH. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

51.3 Smlouva o dílo č. 221/2018 na stavbu „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky,

Bažantní“, dodatek č. 5. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

51.4 Žádost o převod nájmu bytu č. 5, Stehlíkova 929, z důvodu úmrtí nájemce. Pokračování bodu

50.11. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

51.5 Bytový dům Stehlíkova 930 - podklady pro finanční výbor. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta

51.6 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

51.7 Trasa nové autobusové linky spojující Suchdol s okolními obcemi — návrh jízdního řádu.

Pokračování bodu 50.3. Předkládá: starosta.

51.8 Dary pedagogům a vychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta.

51.9 Poděkování organizátorům Adventních trhů a zahájení suchdolského betléma. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

51.10 Program hl. m. Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí. Předkládá:

starosta.

51.11 Žádost společnosti Powerprint s.r.o. o vrácení nájemného za parkovací místo. Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

51.12 Vyhodnocení záměru č. 11.2019 na výpůjčku části pozemku parc.č. 2307/1, k.ú. Suchdol,

společností Alstap, s.r.o. jako deponii pro akci kanalizace Výhledy. Pokračování bodu 47.15. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.



ZÁPIS z 51. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 4. PROSINCE 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Véra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Andrea Hrobska Mináriková - radní

Ing. Gabriela Lněničkova - radní

Ověřovatelé: Ing. Štěpánkova, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 14.15 hod.

Program zasedání:

51.1 Úprava rozpočtu na r. 2019 — změna čerpání, činnosti knihovnické. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu zvýšeného čerpání fin prostředků vodpa 3314 —

činnosti knihovnické souhlasí se změnou čerpání rozpočtu na rok 2019 ve výši 28 tis. Kč a schvaluje

následující rozpočtové opatření: výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5011 —

platy zam. v pracovním poměru, ORJ 901, snížit 0 Kč 20.000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a

pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, ORJ 901,

snížit 0 Kč 6 000,-; odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné

zdravotnictví, ORJ 901, snížit 0 Kč 2.000,-; odpa 3314 — činnosti knihovnické a pol. 5011 — platy zam.

v pracovním poměru, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 20.000,-; odpa 3314 — činnosti knihovnické a pol. 5031 —

povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, ORJ 607, zvýšit 0 Kč

6.000,-; odpa 3314 — činnosti knihovnické a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, ORJ

607, zvýšit 0 Kč 2.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada

ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení:

5-0-0

51.2 Úprava rozpočtu v souvislosti s poskytnutím darů členům JSDH. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada z důvodu financování darů členům Jednotky sboru dobrovolných

hasičů schválených usnesením rady č. 49.9 souhlasí s úpravou rozpočtu na rok 2019 následovně:

výdajová strana: odpa 5512 - požární ochrana-dobrovolná část a pol. 5021 — ostatní osobní výdaje,

ORJ 751, snížit 0 Kč 51.000,-; odpa 5512 - požární ochrana-dobrovolná část a pol. 5029 — ostatní

platby za provedenou praci j.n., ORJ 751, snížit 0 Kč 7.000,-; odpa 5512 — požární ochrana-dobrovolná

a pol. 5492 — dary obyvatelstvu, ORJ 751 zvýšit 0 Kč 58.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO zajistit provedení schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

51.3 Smlouva odilo č. 221/2018 na stavbu „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu

U Kapličky, Bažantní“, dodatek č. 5. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí změny v předmětu díla stavby „Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu

U Kapličky, Bažantní“ popsané změnovými listy č. 16, 17, 18, 19 a 20 (dodatečný požadavek na

úpravu schodů, změny ve zpevnění svahu, zvýšený rozsah oprav komunikací, odpočty

neprovedených prací). Rada po úpravách souhlasí s návrhem dodatku smlouvy č. 5, kterým se

upřesňuje úhrada konečné faktury, stanovuje zádržné ve výši 400 tis. Kč, upravuje se předmět díla

a cena díla se zvyšuje o 928.431,- Kč bez DPH na celkovou cenu díla 36.812.257,92 Kč bez DPH.

Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 5. Hlasování o usnesení: 5-0-0

51.4Žádost o převod nájmu bytuč.5 Stehlikova 929, z důvodu úmrtí nájemce. Pokračování

bodu 50..11 Předkládá: H. Felgrová, ref. Bl—l. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že nájemní

smlouva na byt č. 5, Stehlíkova 929 skončila úmrtím nájemce ' ke dni 15. 9.

2019. Rada schvaluje pronájem bytu č. 5, Stehlíkova 929 na dobu určitou od 5.12.2019 do

4.12.2020 s automatickým prodlužováním vnukovi pana_

který má v bytě dlouhodobě trvalý pobyt a byt užíval společně s panem_.

Souhlas rady je podmíněn tím,že nový nájemce uhradí veškeré náklady spojené s užíváním bytu za

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



období 16.9. až 4.12 2019. Rada po úpravách souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu jejím

podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

51.5 Bytový dům Stehlíkova 930 - podklady pro finanční výbor. Předkládá: Ing. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada v souladu se žádostí zastupitelky městské části ukládá odboru

OHSOM připravit pro příští jednání finančního výboru následující podklady a přehledné informace

o správě bytového domu Stehlíkova 930: plochy bytů, počet osob v bytě, roční nájemné a roční

náklady na služby, celkové neuhrazené nájemné a náklady na služby k 30. 6. 2019. Pro tři byty

s nejvyšší dlužnou částkou předložit dokumentaci k vymáhání dlužné částky včetně stanovisek

nájemníků k neuhrazení nájemného nebo služeb. Byty budou identifikovány číslem bytu, podklady

budou předloženy na jednání rady do 31. 12. 2019, při projednání ve finančním výboru je nutná

účast OHSOM . Hlasování o usnesení: 5-0-0

51.6 Multifunkční hala u ZŠ s venkovnim sportovištěm. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada na základě výsledků projednání studie „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním

sportovištěm“ v zastupitelstvu a v kontrolním výboru požaduje rozšíření právní analýzy o posouzení

vlivu předpokládané ceny stavby na výsledek architektonické soutěže v rozsahu dle požadavků

kontrolního výboru a o posouzení možnosti provést podstatné změny v návrhu haly v dalším stupni

projektové přípravy. Rada souhlasí s objednáním právních služeb v rozsahu do 30.000 Kč bez DPl—l

u KLATOVSKÝ & SVATON advokátní kancelář, s.r.o.,Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 — Dejvice, IC:

06683941. Hlasování o usnesení: 5-0-0

51.7 Trasa nové autobusové linky spojujici Suchdol s okolnimi obcemi — návrh jízdního řádu.

Pokračování bodu 50.3. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí. Usnesení rady: Rada žádá

KÚRI o projednání trasy a návrhu budoucího jízdního řádu autobusové linky spojující Suchdol s

okolními obcemi. Hlasování o usnesení: 5-0-0

51.8 Dary pedagogům avychovatelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada schvaluje dar pro pedagogické pracovníky a vychovatele příspěvkových organizací

zřizovaných MC Praha-Suchdol za období září až prosinec 2019, uvedené v seznamu, který je

přílohou zápisu (55 pedagogů ZS M.Alše, 18 pedagogů MS Gagarinova a9 pedagogů MS

K Roztokům), dle následujících pravidel:

- příjemcem daru je pedagogický pracovník avychovatel, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace minimálně polovinu období, za kterou je odměna poskytována, tj. 2 měsíce;

- dar bude poskytnut ve výši 3.200 Kč pro každého pracovníka, který byl zaměstnancem příspěvkové

organizace v období září až prosinec 2019 (tj. po dobu 4 měsíců);

- pokud příjemce byl zaměstnancem příspěvkové organizace kratší dobu než uvedené období,

poskytuje se mu dar v alikvótní výši.

Rada po úpravách schvaluje vzorovou darovací smlouvu na uvedené dary. Rada ukládá paní

Martincově připravit darovací smlouvy pro jednotlivé pedagogy. Rada pověřuje starostu podpisem

darovacích smluv a ukládá vedoucímu EO zaslat po podpisu smluv dary na účty příjemců.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

51.9 Poděkování organizátorům Adventních trhů a zahájení Suchdolského betléma. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Městská část Praha-Suchdol děkuje organizacím OS Betlém, Suchdol

Sobě, LOVI, Horizont, DDM Suchdol a místní knihovně za přípravu a organizaci Adventních trhů dne

22. 11. 2019 a za přípravu figurek do obecního betléma. Rada děkuje MŠ Gagarinova za

vystoupení dětského sboru Medvědí band s píšťalkami a ZŠ M. Alše za pěvecké vystoupení sboru

Mikeš při slavnostním zahájení XIX. Suchdolského betléma, které proběhlo v neděli 1. 12. 2019 na

Suchdolském náměstí. Rada ukládá starostovi, aby všem zaslal poděkování. Hlasování o usnesení:

5-0-0

51.10 Program hl. m. Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že hl. m. Praha vyhlásilo program na podporu projektů

ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020 určený pro fyzické osoby a právnické

osoby včetně příspěvkových organizací MČ a že informace o programu byla zveřejněna na webu

MČ a rozeslána příspěvkovým organizacím.

51.11 Žádost společnosti Powerprint s.r.o. o vrácení nájemného za parkovací místo.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí se snížením nájemného za rok 2019

o 3 042 Kč + DPH za parkovací stání na Brandejsově náměstí z důvodu nemožnosti jej užívat po

dobu provádění prací při obnově vodovodních řadů. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



51.12 Vyhodnocení záměru č. 11.2019 na výpůjčku části pozemku parc.č. 2307/1, k.ú.

Suchdol, společnosti Alstap, s.r.o. jako deponii pro akci kanalizace Výhledy. Pokračování bodu

47.15. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada schvaluje výpůjčku části

pozemku parc.č. 2307/1, k.ú. Suchdol společnosti Alstap, s.r.o., za podmínek Záměru č. 11.2019.

Rada po úpravách souhlasí se zněním smlouvy č. 176/2019 o výpůjčce části pozemku 2307/1 v k.ú.

Suchdol pro účely mezideponie v rámci akce „Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 Komunikace -

Výhledy, splašková Kanalizace“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Hlasování o usneseni:

5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 16.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 4. 12. 2019

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


