
Program 70. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

29. dubna 2020

70.1 Obnova kanalizace Výhledy. Pokračování bodu 48.6. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

70.2 Pohledávky na službách — bytový dům Stehlíkova 930. Pokračování bodu 69.3. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH.

70.3 Otevírání obálek —zakázka malého rozsahu na akci „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí

učeben a navýšení kapacity - technologie kuchyně“ Předkládá: MgA. Navrátilová, referentka výstavby

70.4 Otevírání obálek — zakázka malého rozsahu na akci „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí

učeben a navýšení kapacity — Kapacita. Předkládá: MgA. Navrátilová, referentka výstavby

70.5 Zpráva zjednání grantové komise. Pokračování bodu 69.9. Předkládá: Ing. Štěpánková, místostarostka

70.6 Projekt Letiště Praha a.s. „Žijeme zde společně 2020“. Předkládá: starosta. Předkládá: starosta.

70.7 Změna ÚP č. 2860 vlny 15, území při ulici Bažantní (zrušení plovoucí značky ZP). Předkládá:

starosta.

70.8 Kulturně komunitní centrum - pokračování bodu 68.11. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

70.9 RO - navýšení rozpočtu roku 2920 0 12.350 tis. Kč - poskytnutí účelových investičních dotací

z rezervy pro MC HMP. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

7010 R0- poskytnutí fin. prostředků k Projektům OPPPR vcelkově výši 627,9 tis. Kč. Předkládá:

J.Stůla, vedoucí EO..

70.11 RO - navýšení rozpočtu „ roku 2020 - ponechání účelových prostředků v celkové výši

52.957.898,52 Kč. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

70.12 RO - navýšení rozpočtu roku 2020 o 2.276,8 tis. Kč na výdaje související s řešením krizové

situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

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

70.14 „Výsadba platanů v ulici Na Pasece“. Předkládá: lng. Novotný, ref. ŽP.

70.15 Informace o rozsahu užívání veřejného prostranství společností Sup Technik při budování

rozšíření optické sítě na území MC za obdobi březen a duben 2020. Předkládá: lng. Novotný, ref. ZP.

70.16 Informace o prominutí některých místních poplatků. Předkládá: Ing. Novotný, ref. ŽP.



ZÁPIS sz 70. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 29. DUBNA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.05 hod.

Program zasedání:

70.1 Obnova kanalizace Výhledy. Pokračování bodu 48.6. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada konstatuje zcela nevyhovující stav komunikací (nerovný a prašný povrch) po

prováděné obnově kanalizačních řadů na Výhledech, zejména v ulici Vysokoškolská, investor hl. m.

Praha, a požaduje zahájit obnovu asfaltových povrchů po výstavbě kanalizace. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi požádat neprodleně o aktuální harmonogram prací, o termín dokončení celé stavby a na

jednotlivých ulicích. Rada ukládá lng. Mudruňkovi nesouhlasit s převzetím dílá bez dokončení

obnovy všech asfaltových povrchů odstraněných nebo poškozených stavbou včetně chodníků v

souladu s požadavky v usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 31.1.2012, „Zásady a technické

podmínky pro zásah do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“

v aktuálním znění. Hlasování o usnesení: 5-0-0

70.2 Pohledávky na službách - bytový dům Stehlíkova 930. Pokračování bodu 69.3. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Radá bere na vědomí předložené průvodní dopisy nájemníkům

v bytových domech Stehlíkova 928-930, Kamýcká 940-943 a Kamýcká 684.

70.3 Otevírání obálek — zakázka malého rozsahu na akci „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního

prostředí učeben a navýšení kapacity - technologie kuchyně“ Předkládá: MgA. Navrátilová,

referentka výstavby. Usnesení rady: Rada otevřela 4 zapečetěné obálky s nabídkami na akci „ZŠ

Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben á navýšení kapacity - technologie kuchyně“ a

Kč podálá společnost TES s.r.o., IČ 60934395. Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby nabídky

vyhodnotila zejména s ohledem na soulad se zněním zadávací dokumentace a požadovaných příloh

a vyhodnocení výběru předložila co nejdříve k projednání radě. Hlasování o usnesení: 5-0-0

70.4 Otevírání obálek — zakázka malého rozsahu na akci „ZŠ Suchdol — zkvalitnění vnitřního

prostředí učeben a navýšení kapacity — Kapacita. Předkládá: MgA. Navrátilová, referentka

výstavby. Usnesení rady: Ze 4 oslovených uchazečů podal nabídku jeden. Rada otevřela

zapečetěnou nabídku na akci „ZŠ Suchdol zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity — Kapacita“ á nabídnutou cenu ve výši 1.392.845,03 Kč od společnosti AMlKA First, s.r.o.,

IC 24219169, zaznamenala do protokolu z otevírání nabídek. Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby

nabídku vyhodnotila zejména s ohledem na soulad se zněním zadávací dokumentace a

požadovaných příloh a vyhodnocení výběru předložila co nejdříve k projednání radě. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

70.5 Zpráva z jednání grantové komise. Pokračování bodu 69.9. Předkládá: lng. Štěpánková,

místostarostka. Usnesení rady: Rada na základě doporučení grantové komise schvaluje následující

granty:

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Spon

Subjekt Název projektu schválené granty

Centrum péče o děti a rodinu Kurzy plavání a vodní záchrany 15 000 Kč

Kultura a vzdělávání

Subjekt Název projektu schválené granty

Centrum Horizont Kultura jde za seniory 13 000 Kč

Tradice a současnost v MK Rybič-

MK Rybička — Sbor CASD Sedlec ka 50 000 Kč

MS Hubertus Naučný den pro děti s myslivci 10 000 Kč

Centrum péče o děti a rodinu Kurz první pomocí 8 000 Kč

LOVI z.s. Edukace ohrožených osob vjejich 20 000 Kč

složitých životních situacích

Suchdol žije, z.s. Letní festival SLON 25 000 Kč

Studentský spolek PUPEN Suchdolské Deskohraní 15 000 Kč

Volný čas mládeže

Subjekt Název projektu schválené granty

MK Rybička — Sbor CASD Sedlec Společné zážitky v MK Rybička 60 000 Kč
 

Rada bere na vědomí informaci, že žádost MŠ Gagarinova neodpovídá cílům programu a TJ Slavoj

Suchdol vzhledem k současné situaci nebude pořádat Dětský sportovní den a svou žádost stáhl.

Rada ukládá paní Zuzaně Krumpholcové připravit na příští jednání rady návrhy smluv s jednotlivými

subjekty. Hlasování o usnesení: 5-0-0

70.6 Projekt Letiště Praha a.s. „Žijeme zde společně 2020“. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že Letiště Praha a.s. vyhlásila program „Žijeme zde společně 2020“ s termínem pro příjem

žádostí do 18. května 2020. Usnesení rady: Rada ukládá starostovi, aby připravil žádosti do

programu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

70.7 Změna ÚP č. 2860 vlny 15, území při ulici Bažantní (zrušení plovoucí značky ZP).

Předkládá: starosta. Rada opakovaně souhlasí se změnou ÚP, kterou se ruší značka „plovoucí

zeleň“ při ulici Bažantní. Hlasování o usnesení: 5-0-0

70.8 Kulturně komunitní centrum - pokračování bodu 68.11. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada ukládá MgA. Navrátilové předložit na příští jednání rady objednávky s termíny

dokončení a předání požadovaných změn projektové dokumentace a návrh dodatku smlouvy č.3 se

zhotovitelem s termínem dokončení stavby a řádným odůvodněním prodloužení termínu. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo v 17.45 přerušeno. Jednání bylo znovu zahájeno po jednání zastupitelstva ve 21.45

hodin.

70.9 RO - navýšení rozpočtu roku 2020 0 12.350 tis. Kč - poskytnutí účelových investičních

dotací z rezervy pro MC HMP. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2020 o účelové investiční dotace z rezervy pro MČ v rozpočtu hl. m.

Prahy (v kap. 10) na rok 2020 v celkové výši 12 350 tis. Kč na projekty: Zkvalitnění vnitřního

prostředí učeben a navýšení kapacity ZŠ (ORG 81272- 7 350 tis. Kč); Rekonstrukce kaple sv.

Václava a výstavba hřbitova (ORG 81273 - 5 mil. Kč. Rada v té souvislosti schvaluje následující

rozpočtové opaření: Příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a

pol. 4251 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, ORJ 412,

ORG 81272, zvýšit 0 Kč 7.350.000,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a

pol. 4251 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, ORJ 620,

ORG 81273, zvýšit 0 Kč 5.000.000,- ; výdajová strana: odpa 3113 - základní školy a 6121 — budovy,

haly a stavby, UZ 84, ORJ 412, ORG 81272, zvýšit 0 Kč 7.350.000,-; odpa 3322 — zachování a obnova

kulturních památek a 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 84, ORJ 620, ORG 81273, zvýšit 0 Kč

5.000.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3015. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl schválená rozpočtová

opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



70.10 RO - poskytnutí fin. prostředků k Projektům OPPPR v celkové výši 627,9 tis. Kč.

Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2020

o inv. dotaci v celkové výši 587,1 tis. Kč a neinv. dotaci ve výši 40,8 tis. Kč na projekty MŠ K

Roztokům - polytechnická učebna (325,5 tis. Kč) a na Kulturně komunitní centrum (302,4 tis. Kč.):

Příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody

mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 412, ORG 2541082, zvýšit o Kč

40.800,- ; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4251 — převody mezi

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 412, ORG 2541082, zvýšit 0 Kč

284.700,-; odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4251 — převody mezi

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 620, ORG 2520894, zvýšit 0 Kč

302.400,-; Výdajová strana: odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery

zřízeným příspěv. org. (MŠ K Roztokům) ORJ 412, ORG 2541082 zvýšit 0 Kč 40.800,-; odpa 3111 -

předškolní zařízení a pol. 6356 — jiné investiční transfery zřízeným příspěv. org. (MŠ K Roztokům)

ORJ 412, ORG 2541082 zvýšit 0 Kč 284.700,-; odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury a pol. 6121 —

budovy, haly a stavby, ORJ 620, ORG 2520894, zvýšit o Kč 302.400,-. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 7002. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP.

Ráda uvkládá vedoucímu EO, aby provedl schválená rozpočtová opatření a po obdržení dotace na

účet MC převedl fin. prostředky MŠ K Roztokům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

70.11 RO - navýšení rozpočtu roku 2020 - ponechání účelových prostředků vcelkové výši

52.957.898,52 Kč. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí se zvýšením

rozpočtu r. 2020 o ponechané účelové investiční a neinvestiční prostředky v celkové výši

52.957.898,52 Kč, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 (případně

v předchozích letech) k čerpání v roce 2020. Rada v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové

opatření: příjmová strana: odpa 0 a pol. 8115 — změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních

účtech, zvýšit 0 Kč 52.958.000,-; výdajová strana: odpa 2212 — silnice a pol. 6121 — budovy, haly a

stavby, UZ 90, ORJ 354, ORG 80 807, zvýšit 0 Kč 1.489.200,-; odpa 2321 — odvádění a čištění

odpadních vod a nakládání s kaly á pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 207, ORG 80854

zvýšit 0 Kč 149.300,-; odpa 2321 — odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a pol. 6121 —

budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 207, ORG 80977 zvýšit 0 Kč 653.200,-; odpa 3113 — základní školy

a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 412, ORG 80794, zvýšit 0 Kč 1.477.800,-; odpa 3412

— sport. zařízení ve vlastnictví obce a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 420, ORG 80921,

zvýšit 0 Kč 7.532.100,-; odpa 3612 — bytové hospodářství a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90,

ORG 80875, ORJ 811, zvýšit 0 Kč 25.921.100,-; odpa 3633 — výstavba a údržba místních

inženýrských sítí a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORG 80895, ORJ 811, zvýšit 0 Kč

29.900,-; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ

90, ORJ 254, ORG 80390, zvýšit 0 Kč 97.400,-; odpa 2212 — silnice a pol. 6121 — budovy, haly a

stavby, UZ 90, ORJ 354, ORG 81185, zvýšit 0 Kč 4.936.000,-; odpa 2212 — silnice a pol. 6121 —

budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ 354, ORG 81186, zvýšit o Kč 4.000.000,-; odpa 3399 — ostatní

záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 90, ORJ

620, ORG 2520894, zvýšit 0 Kč 6.299.900,-; odpa 2291 — mezinárodní spolupráce v dopravě a pol.

5021 — ostatní os. výdaje, UZ 118, ORJ 301, zvýšit 0 Kč 90.500,-; odpa 2291 — mezinárodní

spolupráce v dopravě a pol. 5166 — konzultační, poradenské a právní služby (studie), ORJ 504, ORG

118, zvýšit 0 Kč 100.000,-; odpa 4349 — ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol.

5011 — platy zam. v pracovním poměru, UZ 118, ORJ 504 zvýšit o Kč 140.000,-; odpa 4349 — ostatni

soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a

příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, UZ 118, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 34.000,-; odpa 4349 — ostatní

soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví ,

UZ 118, ORJ 504 zvýšit 0 Kč 7.600,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3013, nevyužité

fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2020 s rozpočtem hl. m.

Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Ráda ukládá

vedoucímu EO, aby provedl schválená rozpočtová opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

70.12 RO - navýšení rozpočtu roku 2020 o 2.276,8 tis. Kč na výdaje související s řešením

krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí

EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu r. 2020 o poskytnuté účelové fin. prostředky

v celkové výši 2.276,8 tis. Kč na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu

koronaviru 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 127,0RJ 751, zvýšit o Kč 115.000,-; odpa 6330 — převody vl.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, UZ 127,0RJ 701, zvýšit 0 Kč 2.161.800,-; výdajová strana: odpa 5512 — požární

ochrana dobrovolná část a pol. 5132 — ochranné pomůcky, ÚZ 127, ORJ 751 zvýšit 0 Kč 50.000,-;

odpa 5512 — požární ochrana dobrovolná část a pol. 5139 — nákup materiálu, ÚZ 127, ORJ 751 zvýšit

0 Kč 45.000,-; odpa 5512 — požární ochrana dobrovolná část a pol. 5175 — pohoštění, ÚZ 127, ORJ

751 zvýšit 0 Kč 20.000,-; odpa 5213 — krizová opatření a pol. 5139 — nákup materiálu, ÚZ 127, ORJ

701 zvýšit 0 Kč 2.000.000,-,; odpa 5213 — krizová opatření a pol. 5169 — ostatni služby, ÚZ 127, ORJ

701 zvýšit 0 Kč 161.800,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3014. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl schválená

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

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

byl zakoupen notebook pro ZS M. Alše za účelem poskytnutí žákům pro potřeby distanční výuky,

který bude zapůjčen základní škole.

70.14 Výsadba platanů v ulici Na Pasece. Předkládá: lng. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí výběrové řízení na zakázku malého rozsahu a vyhodnoceni nabidek na akci

Výsadba platanů v ulici Na Pasece provedené lng. Novotným a souhlasí s objednáním výsadby

platanů včetně kompletní následné péče o stromy po dobu 3 let u pana J-, IČ 64585123 za

cenu 106 443,- Kč bez DPH.

70.15 Informace o rozsahu užívání veřejněho prostranství společností Sup Technik při

budování rozšíření optické sítě na území MC za období březen a duben 2020. Předkládá: Ing.

Novotný, ref. ŽP. Rada bere na vědomí a požaduje předložit informaci o provedení úhrad za užívání

veřejného prostranství. Hlasování o usnesení: 5-0-0

70.16 Informace o prominuti některých místních poplatků. Předkládá: lng. Novotný, ref. ŽP.

Rada bere informaci na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 22.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 4. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Program 70. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

29. dubna 2020

70.1 Obnova kanalizace Výhledy. Pokračování bodu 48.6. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

70.2 Pohledávky na službách — bytový dům Stehlíkova 930. Pokračování bodu 69.3. Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH.

70.3 Otevírání obálek —zakázka malého rozsahu na akci „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí

učeben a navýšení kapacity - technologie kuchyně“ Předkládá: MgA. Navrátilová, referentka výstavby

70.4 Otevírání obálek — zakázka malého rozsahu na akci „ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí

učeben a navýšení kapacity — Kapacita. Předkládá: MgA. Navrátilová, referentka výstavby

70.5 Zpráva zjednání grantové komise. Pokračování bodu 69.9. Předkládá: Ing. Štěpánková, místostarostka

70.6 Projekt Letiště Praha a.s. „Žijeme zde společně 2020“. Předkládá: starosta. Předkládá: starosta.

70.7 Změna ÚP č. 2860 vlny 15, území při ulici Bažantní (zrušení plovoucí značky ZP). Předkládá:

starosta.

70.8 Kulturně komunitní centrum - pokračování bodu 68.11. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

70.9 RO - navýšení rozpočtu roku 2920 0 12.350 tis. Kč - poskytnutí účelových investičních dotací

z rezervy pro MC HMP. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

7010 R0- poskytnutí fin. prostředků k Projektům OPPPR vcelkově výši 627,9 tis. Kč. Předkládá:

J.Stůla, vedoucí EO..

70.11 RO - navýšení rozpočtu „ roku 2020 - ponechání účelových prostředků v celkové výši

52.957.898,52 Kč. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

70.12 RO - navýšení rozpočtu roku 2020 o 2.276,8 tis. Kč na výdaje související s řešením krizové

situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

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

70.14 „Výsadba platanů v ulici Na Pasece“. Předkládá: lng. Novotný, ref. ŽP.

70.15 Informace o rozsahu užívání veřejného prostranství společností Sup Technik při budování

rozšíření optické sítě na území MC za obdobi březen a duben 2020. Předkládá: lng. Novotný, ref. ZP.

70.16 Informace o prominutí některých místních poplatků. Předkládá: Ing. Novotný, ref. ŽP.


