
Program 57. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

29. ledna 2020

57.1 Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled příspěvkových organizací. Předkládá: starosta.

57.2 Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží. Pokračování bodu 55.13. Předkládá:

starosta.

57.3 Kulturně komunitní centrum — změny stavby, škody na majetku MČ, pokračování bodu 55.3.

Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

57.4 Návrh smlouvy na obsluhu odpadkových košů se společností Pražské služby a.s. Předkládá: lng.

M. Novotný, ref. ZP.

57.5 Darovací smlouva se společností RS maso CZ, s.r.o. - uzenářské výrobky. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

57.6 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl při akci oběd jubilantů. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

57.7 Směrnice č. 1/2020 - o používání motorových vozidel a zajišťování dopravy. Předkládá: tajemnice.

57.8 Výzva MHMP k předložení žádosti na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ. Předkládá:

starosta.

57.9 Termíny prací na kanalizaci Vysokoškolská, Přeletová, Návazná, Hašlerova. Předkládá: starosta.

57.10 Suchdolský masopust 2020. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

57.11 Projekt SMACKER - schválení kontroly 1. reportovací zprávy a aktuality. Předkládá: starosta.

57.12 Cenová nabídka na dodávku a instalaci fasádních hodin. Předkládá: MgA. Jitka Navrátilová.

57.13 Žádost MHMP, odboru ochrany prostředí o přehodnocení stanoviska ke změně ÚP 361/2019 —

zalesnění polí pod Kozími hřbety. Předkládá: starosta.

57.14 Sociální automobil Dacia Dokker — nabídka pro Horizont. Pokračování bodu 54.13. Předkládá:

starosta.

57.15 Vystěhování nájemce bytu č. 1 z domu č.p. 684 z důvodu demolice stavby. Pokračování bodu

54.19. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

57.16 Výpůjčka nebytového prostoru v suterénu domu č.p. 930, ul. Stehlíkova, o výměře 20 m2.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

57.17 Bytový dům Kamýcká 684 - příspěvek na stěhování do náhradního bytu, pokračování bodu 42.2.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

57.18 Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky na městské části za rok 2019. Předkládá: lng.

V. Stěpánková, místostarostka.

57.19 Plán protidrogové prevence MČ Praha-Suchdol pro rok 2020. Předkládá: lng. V. Štěpánková,

místostarostka.



ZÁPIS z 57. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 29. LEDNA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lnéničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

57.1 Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled příspěvkových organizací. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje návrhy rozpočtů na r. 2020 a střednědobých výhledů na

roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Suchdol: MŠ Gagarinova,

MŠ K Roztokům a ZŠ M. Alše a po schválení rozpočtu městské části ukládá paní Krumpholcové

informovat jednotlivé příspěvkové organizace o schválení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

57.2 Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží. Pokračování bodu 55.13.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada na základě předložených podkladů od sportovních

organizací očinnosti oddílů, počtech členů aaktivitách pro veřejnost souhlasí s poskytnutím

následujících peněžitých darů na podporu práce s mládeží tělovýchovným organizacím působícím

na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 730.000 Kč:

- Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z.s., 17048290 553.000 Kč

- Tělovýchovná jednota Sokol Suchdol-Sedlec, IC: 69060177 171.000 Kč

- EWTO Ceská republika, z.s., IC: 04257596 6.000 Kč

Rada žádá zastupitelstvo o projednání poskytnutí darů na 7. zasedání zastupitelstva.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

57.3 Kulturně komunitní centrum - změny stavby, škody na majetku MČ. Pokračování bodu

55.3. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o vzniku

škod zatečením na majetku MČ v souvislosti s realizací nástavby radnice a informaci o dosavadním

postupu projednávání zmén stavby. Rada ukládá Ing. Kosařovi v termínu do 7. 2. ocenit

prokazatelné škody na movitém majetku a informovat zhotovitele stavby o požadavku městské části

poukázat pojistné plnění na příslušný účet městské části s ohledem na nedořešený způsob

odstranění škod. Rada požaduje neprodleně zajistit provedení odborné kontroly stavu dřevěných

konstrukcí v 3.NP pomoci sond a v případě rizika následného poškození konstrukcí vodou požaduje

zpracovat dokumentaci oprav včetně rekonstrukce elektroinstalace s tím, že bude uzavřen dodatek

smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby o rozsahu, způsobu a financování nápravy škod včetně

případných dalších požadovaných prací v 3.NP nad rámec odstranění škod. Rada dále ukládá lng.

Mudruňkovi pozastavit úhradu faktur zhotovitele v případě, že do 4. 2. včetně nebude městské části

předložen potvrzený změnový list č.2 a příslušný návrh dodatku smlouvy na již provedené vícepráce

a příslušné méněpráce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

57.4 Návrh smlouvy na obsluhu odpadkových košů se společností Pražské služby a.s.

Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Rada ukládá lng. Novotnému doplnit přílohu, projednat návrh 3

dodavatelem služeb a neprodleně předložit konečný návrh radé. Hlasování o usnesení: 5-0-0

57.5 Darovací smlouva se společností RS maso CZ, s.r.o. - uzenářské výrobky.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje darovací smlouvu

č. 4/2020 na poskytnutí uzenářských výrobků na 8. reprezentační ples MČ Praha-Suchdol a Praha-

Lysolaje v hodnotě 4.000 Kč se společností RS maso CZ, sro - uzenářské výrobky. Rada pověřuje

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

57.6 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl při akci obéd jubilantů.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje Licenční smlouvu

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



o veřejném provozování hudebních děl při akci oběd jubilantů s OSA, kterou se sjednává autorská

odměna ve výši 790,61 Kč včetně DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

57.7 Směrnice č. 1/2020 - o používání motorových vozidel a zajišťování dopravy. Předkládá:

tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje směrnici č. 1/2020 - o používání motorových vozidel a

zajišťování dopravy, která je novelou směrnice č. 1/2003, s účinností od 1.2.2020. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

57.8 Výzva MHMP k předložení žádosti na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že termín pro předložení žádostí je 14. 2. 2020.

57.9 Termíny prací na kanalizaci Vysokoškolská, Přeletová, Návazná, Hašlerova. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí termíny prací na výstavbě kanalizací: Vysokoškolská 24. 2. -

8.3.2020, Přeletová 17.2. - 29.2.2020, Hašlerova 17.2. - 29.2.2020, Návazná 24.2. -

16.3.2020. Usnesení rady: Rada žádá zhotovitele firmu ALSTAP o sdělení termínu dokončení

povrchů jednotlivých komunikací po výstavbě kanalizace a termínů prací vdalších úsecích.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

57.10 Suchdolský masopust 2020. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada

souhlasí s pořádáním kulturní akce Suchdolský masopust v sobotu 15. 2. 2020 odv14 hodin.

Masopustní průvod s doprovodným programem půjde od Suchdolskěho náměstí k ZS M. Alše,

k Brandejsovu statku se suchdolským ukončením a zábavou ve Starosuchdolské restauraci. Okolo

16,30 se průvod masek setká s ostatními průvody z Roztok a Unétic na Holém Vrchu. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

57.11 Projekt SMACKER — schválení kontroly 1. reportovací zprávyva aktuality. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí, že kontrolou Centra pro regionální rozvoj Ceské republiky byla bez

výhrad schválena Zpráva o průběhu projektu SMACKER za květen až září roku 2019 a předložené

výdaje byly schváleny bez výhrad.

57.12 Cenová nabídka na dodávku a instalaci fasádních hodin. Předkládá: MgA. Jitka

Navrátilová. Usnesení rady: Rada bere na vědomí návrh od společnosti Impuls-B odsouhlasený

architektem , a podaný touto společnostív rámci průzkumu vhodných dodavatelů. Rada schvaluje

dodavatele fasádních hodin na budovu radnice s elektronickým zvoněním včetně montáže:

společnosti Impuls-B se sídlem Za Potokem 1/1076, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IC 25391038, za

maximální celkovou cenu 150.862 Kč včetně DPH. Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby hodiny

objednala. Hlasování o usnesení: 5-0-0

57.13 Podnět na změnu územního plánu ÚP 361/2019 — zalesnění polí pod Kozími hřbety.

Předkládá: starosta. Rada nesouhlasí s částí předloženého návrhu HMP a v návrhu změny požaduje

zohlednit aktuální studií na výstavbu P+R Výhledy a doporučuje koordinaci všech návrhů na změnu

UP v této oblasti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

57.14 Sociální automobil Dacia Dokker pro Horizont. Pokračování bodu 54.13. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada ukládá Ing. Stěpánkově zjistit průběžný stav zajištění financí na

pořízení vozidla. Hlasování o usnesení: 5-0-0

57.15 Ukončení nájmu bytu č. 1 Kamýcká ulice č.p. 684. Pokračování bodu 54.19. Předkládá:

Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že nájemce bytu p. |- P—

uvolní byt č. 1 v domě č.p. 684, který je určen k demolici, ke dni 30. 1. 2020. Rada v této souvislosti

potvrzuje poskytnutí daru na úhradu nákladů na stěhování ve výši 20.000 Kč. Rada po úpravách

schvaluje darovací smlouvu č. 6/2020 na tento dar a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada

souhlasí s poskytnutím pomoci při stěhování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

57.16 Výpůjčka nebytového prostoru v suterénu domu č.p. 930, ul. Stehlíkova, o výměře

20 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s výpůjčkou nebytového

prostoru v suterénu domu č.p. 930, ul. Stehlíkova, panu PH pro dočasné uskladnění

vybraných věcí po vystěhování z bytu č. 1 v č.p. 684 výpůjčka na dobu určitou od 30. 1. 2020 do

29.2.2020. Rada po úpravách schvaluje výpůjční smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

57.17 Bytový dům Kamýcká 684 - příspěvek na stěhování do náhradního bytu, pokračování

bodu 42.2. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada schvaluje darovací smlouvu

č. 318/2019 na dar paní J-' PMve výši 20.000 Kč na nezbytně náklady spojené se

stěhováním do náhradního bytu. Dar byl schválen usnesením RMC Praha-Suchdol č. 42.2 ze dne

2. 10. 2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



57.18 Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky na městské části za rok 2019.

Předkládá: Ing. V. Stěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada schvaluje Závěrečnou zprávu

o realizaci protidrogové politiky na městské části za rok 2019. Hlasování o usnesení: 5-0-0

€37.19 Plán protidrogové prevence MČ Praha-Suchdol pro rok 2020. Předkládá: “Ing. V.

Stépénkové, mistostarostka. Usneseni rady: Rada schvaluje Plán protidrogové prevence MC Praha-

Suchdol pro rok 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 1. 2020

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


