
Program 68. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

15. dubna 2020

68.1 Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2019. Předkládá: J.Štůla, vedoucí EO..

68.2 Bytový dům Stehlíkova 930 - podklady pro finanční výbor, pokračování bodu 51.5, 56.14.

Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

68.3 Parkoviště u objektu KTV při areálu ČZU, . Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

68.4 Úpravy povrchů po pokládce optických kabelů v ul U Kruhovky — pokračování bodu 66.3.

Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

68.5 Výběr dodavatele opravy druhé části schodiště na Palpost. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

68.6Žádost ZŠ M. Alše o schválení Dodatku č.1, ke smlouvě „č- 174/2015 se společností

ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZS M. Alše.

68.7 Informace o stavu topolů za fotbalovým hřištěm, posudek stromů, návrh kácení a ošetření.

Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP.

68.8 Zadání výběru dodavatele akce „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity“. Pokračování bodu 65.4. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta

68.9 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisověho plánu — lanový park NEREZ a herní sestava

MAJDA. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

68.10 žádost MŠ Qagarinova o schválení odpisového plánu - projektor PANASONIC. Předkládá: Mgr.

S. Zelený, ředitel MS Gagarinova.

68.11 Kulturně komunitní centrum — změna termínu dokončení stavby. Předkládá: Ing. Vik,

místostarosta.

68.12 Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Předkládá: starosta.

68.13 Stanovení termínu 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 68. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 15. DUBNA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánkova - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

lng. Gabriela Lnéničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedaní bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

68.1 Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2019. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí předloženvou závěrku městské části Praha-Suchdol za r. 2019 a žádá její

projednání ve finančním výboru a ZMC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

68.2 Bytový dům Stehlíkova 930 - podklady pro finanční výbor, pokračování bodu 51.5, 56.14.

Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada ukládá paní Felgrové, aby ve spolupráci

s AK Dohnal-Bernard připravila a do 20. 4. 2020 odeslala odpověď na podání ohledně nedostatku

vyúčtování služeb za rok 2016. Rada dále ukládá paní Felgrové, aby na 69. jednání rady předložila

zpravu pro finanční výbor 0 minulém i současném postupu při řešení nedoplatků za služby v BD

Stehlíkova 930. Hlasování o usnesení:5-O-O

68.3 Parkoviště u objektu KTV při areálu ČZU. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení

rady: Rada ukládá Ing. Mudruňkovi požádat investora výstavby parkoviště o písemnou informaci, jak

byly vypořádány připomínky rady městské části Praha-Suchdol k návrhu parkoviště. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

68.4 Úpravy povrchů po pokládce optických kabelů v ul U Kruhovky - pokračování bodu 66.3.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada konstatuje že nebyla předložena

požadovaná zpráva o platbách za zábory pozemků v souvislosti s touto stavbou a že 1. etapa

pokládky optických kabelů (zhotovitel SUPTECHNIK s.r.o.) není nadále dokončena zejména

v oblasti obnovy travnatých ploch. Rada trvá na předložení zprávy o záborech pozemků a průběžné

kontrole prací a povrchů dle předchozích rozhodnutí rady. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi

prokazatelné oznámit společnosti SUPTECHNIK s.r.o. nesplnění termínu dokončení a předání

povrchů v termínu dle smlouvy o spolupráci s tím, že až do písemného předání stavby bude

uplatněna příslušná smluvní pokuta. Hlasování o usnesení: 5-0-0

68.5 Výběr dodavatele opravy druhé části schodiště na Palpost. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s provedením zásadní opravy také druhé části

schodiště na Palpost společností MBM TRADE CZ, s.r.o., ICO: 255 07 222 za cenu 371.349 Kč bez

DPH. Cena byla stanovena na základě jednotkových cen vysoutěžených v rámci akce Výstavba

splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní, která byla realizována společností MBM

TRADE CZ, s.r.o. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby prace objednal a pověřuje starostu podpisem

objednavky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

68.6 Žádost ZŠ M. Alše o schválení Dodatku č.1, ke smlouvě č. 174/2015 se společností

ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše. Usnesení

rady: Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 174/2015 se společností ENERGOCENTRUM

PLUS, s.r.o., kterým se prodlužuje trvání smlouvy o 5 let při dodržení původních obchodních a

technických podmínek. Rada ukládá starostovi, aby stanovisko rady zaslal ředitelce ZS. Hlasování

ousnesení: 5-0-0

68.7lnformace o stavu topolů za fotbavlovým hřištěm, posudek stromů, návrh kácení a

ošetření. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP. Usnesení rady: Rada bere informace na vědomí a

žádá lng. Novotného o vysvětlení rozsahu prací na příštím jednání rady.Hlasovaní o usnesení: 5-0-0

68.8 Zadání výběru dodavatele akce „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



navýšení kapacity“. Pokračování bodu 65.4. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Rada revokuje usnesení 65.4., kterým byla schválena zadávací dokumentace na akci ZS Suchdol -

zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“ takto: Ráda s ohledem na nutnost zajistit

navýšení kapacity školy od 1.9. 2020 a s ohledem na poslední informace o postupném otevírání škol

rozhodla realizovat protipožární úpravy na únikových cestách v obou budovách školy, které

podmiňují navýšení kapacity školy, formou samostatně zakázky malého rozsahu s termínem

realizace neprodleně, nejpozději však do 7.8.2020. Ráda po úpravách souhlasí se zadávací

dokumentací a smlouvou o dílo na tuto část uvedené akce a ukládá MgA. Navrátilové neprodleně

provést výběr zhotovitele podle požadavků SFZP a pravidel městské části. Ráda po úpravách

souhlasí se zněním zadávací dokumentace na zbývající část akce zahrnující instalací

vzduchotechniky, akustických podhledů a nového osvětlení v předpokládané hodnotě 14,3 mil Kč

bez DPH s hodnotícími kritěrii celková nabídková cena (váha 90 %) a kvalita realizačního týmu

(váha 10 %). Předpokládaná realizace během letních prázdnin 2020 a 2021. Hlasování o usnesení:

5-0-0

68.9 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu - lanový park NEREZ a herni

sestava MAJDA. Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usnesení rady: Ráda schvaluje

následující odpisový plán malého lanového parku NEREZ v pořizovací ceně 41.382 Kč a herní

sestavy MAJDA v pořizovací ceně 89.661 Kč: 3 odpisová skupina s dobou odpisu 10 let, počátek

odpisů duben 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

68.10 Žádost MŠ Gagarinova o schválení odpisového plánu - projektor PANASONIC.

Předkládá: Mgr. S. Zelený, ředitel MS Gagarinova. Usnesení rady: Ráda schvaluje následující

odpisový plán projektoru PANASONIC VZ580 v pořizovací ceně 48.751 Kč: 2 odpisová skupina

s dobou odpisu 5 let, počátek odpisů duben 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

68.11 Kulturně komunitní centrum — změna termínu dokončení stavby. Předkládá: Ing. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že termín dokončení díla stanovený dodatkem

č.2 na 18. 4. 2020 nebude dodržen z důvodů nadále probíhajícího zpracování změn projektové

dokumentace, tedy z důvodů vzniklých na straně objednatele. Změny (zejména úpravy rozvaděče,

změna požárního schodiště a bezbariérový přístup do budovy úřadu) jsou navrhovány na základě

zjištění v průběhu stavby. Ráda ukládá MgA Navrátilové požádat projektanta a technický dozor

stavby 0 neprodleně dokončení, odsouhlasení, odůvodnění a předání uvedených změn projektové

dokumentace tak, aby následně bylo možné provést ocenění navržených projekčních změn a jednat

o příslušném prodloužení termínu dokončení stavby s ohledem na dodávky a montáž příslušných

stavebních prvků. Hlasování o usnesení: 5-0-0

68.12 Opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že

od pondělí 20. 4. 2020 mají orgány veřejné správy fungovat v obvyklém rozsahu, aby občané měli

přístup k různým agendám za stanoveného režimu. Z toho důvodu bude od tohoto data úřad pro

veřejnost otevřen v pondělí a ve středu v obvyklých úředních hodinách, podatelna a czech point bude

mimo úřední hodiny k dispozici na zazvonění. Pro exponovaná pracoviště byla připravena opatření

k ochraně zaměstnanců. Střídání dvou skupin zaměstnánců, kteří nemají z důvodu akceschopnosti

navzájem být v kontaktu, bude dle uvedeného rozhodnutí zachováno ve stejném uspořádání jako

doposud.

68.13 Stanovení termínu 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Ráda

bere na vědomí, že starosta stanovil termín zasedání zastupitelstva na středu 29. dubna 2020.

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 4. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


