
Program 79. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

1. července 2020

79.1 RO - poskytnutí fin. prostředků k Projektům OPPPR v celkové výši 2 905,2 tis. Kč. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO.

79.2 Žádost ředitelky MŠ K Roztokům o schválení odpisového plánu stínění zimní zahrady.

Předkládá: Mgr. J. Barková Hešíková, ředitelka MS K Roztokům.

79.3 SOKP — informace ze setkání uskupení „Starostové pro okruh“. Předkládá: starosta.

79.4 Dopis náměstka primátora hl.m. Prahy Ing. Petra Hlubučka k vyhodnocení krizové situace.

Předkládá: starosta.

79.5 Žádost obce Únětice o příspěvek na investiční náklady v rámci projektu oprav na hřbitově

v roce 2020. Předkládá: starosta.

79.6 Stanovení termínů jednání rady. Předkládá: starosta.

79.7 Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova — zadávací dokumentace. Pokračování

bodu 78.16. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

79.8 Úprava objednávky na VZT a chlazeni v 1.NP radnice. Pokračování bodu 76.4. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová, ref. výstavby.

79.9 Žádost paní KI-V_> zpětvzetí žádosti o ukončení pronájmu části pozemku parc.č.

895; revokace usneseni č. 78.3 a 78.4. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

79.10 Připomínky městské části Praha-Suchdol k územní studii Starý Suchdol. Předkládá: starosta.

79.11 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm - studie proveditelnosti. Předkládá: starosta.

79.12 Publikace „Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech“. Předkládá: starosta.

79.13 Zřízení služebnosti-věcného břemena ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s.,na

pozemcích, parc.č. 878/1 a 895 (oboje ul. Rýznerova), 2282/4 a 2362/1 (oboje ul. U Roztockého háje),

2329 (u|.Stržná), 2332/1 (ul. Nad Mohylou), 2333 (ul. K Roztokům) 2334/1 a 2358/1 (oboje ul. Keltů),

vše k.ú. Suchdol. Pokračování bodu 77.4, 78.13. Předkládá: Ing. M. Kosař. vedoucí OHSOM.

79.14 Dopravni situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 78.14. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta.

79.15 ZŠ M. Alše — stavba „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity “Předkládá:

Ing. Vik, místostarosta.

79.16 Žádost DDM Suchdol o možnost pořádat dětské příměstské tábory v prostorách úřadu.

Předkládá: starosta. „

79.17 Zápis zjednání Školské rady při ZS M. Alše ze dne 25. června 2020. Předkládá: starosta.

79.18 Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před hrozbou v oblasti

kybernetické bezpečnosti. Předkládá: starosta.

79.19 Odměny ředitelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta.



% ZÁPIS ZE 79. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 1. ČERVENCE 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: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program zasedání:

79.1 RO - poskytnutí fin. prostředků kProjektům OPPPR vcelkové výši 2 905,2 tis. Kč.

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

o inv. dotaci v celkové výši 1.452,6 tis.Kč a neinv. dotaci ve výši 1.452,6 tis. Kč, celkem tedy

o 2 905,2 tis. Kč, na projekt „Modernizace jazykového vzdělávání na ZŠ Mikoláše Alše“ schválený v

rámci Operačního programu Praha — pól růstu a v souvislosti s tím schvaluje následující rozpočtové

opatření: Příjmová stráná: 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 2541056,

zvýšit 0 Kč 1.452 600,-; 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 2541056,

zvýšit 0 Kč 1.452 600,-; výdajová strana: odpa 3113 - základní školy a pol. 5336 — neinvestiční

transfery zřízeným příspěv. ORG 2541056, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 1.452.600,-; odpa 3113 - předškolní

zařízení a pol. 6356 — jiné investiční transfery zřízeným příspěv. org., ORJ 412, zvýšit 0 Kč

1.452.600,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 7003. Příjmy i výdáje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá EO provést schválené rozpočtové opatření a po

obdržení dotace na účet MČ převést finanční prostředky na účet ZŠ M. Alše. Hlasování o usnesení:

5-0-0

79.2 Žádost ředitelky MŠ K Roztokům o schválení odpisového plánu stínění zimní zahrady.

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

odpisový plán stínění zimní zahrady v hodnotě 98.732,37 Kč; počátek odpisů květen 2020, odpisová

skupina 3, doba odepisování 10 let. Rada ukládá starostovi, aby zabezpečil zaslání usnesení MS K

Roztokům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

79.3 SOKP — informace ze setkání uskupení „Starostové pro okruh“. Předkládá: starosta. Ráda

bere na vědomí přípravu aktualizace studie proveditelnosti regionální trasy vedení Pražského

okruhu.

79.4 Dopis náměstka primátora hl.m. Prahy Ing. Petra Hlubučka k vyhodnocení krizové

situace. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda ukládá vedoucímu OHSOM připravit požadavek

na množství ochranných prostředků a dezinfekce za úřad, knihovnu a zřizované školy na jeden

měsíc, pro případnou druhou vlnu epidemie nemoci COVlD-19. Hlasování o usnesení: 5-0-0

79.5 Žádost obce Únětice o příspěvek na opravu na hřbitova v Úněticích vroce 2020.

Předkládá: starosta. Rada odkládá ná příště.

79.6 Stanovení termínů jednání rady. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda předběžné

stanovuje následující termíny jednání rady po dobu prázdnin: 15. 7. , 29. 7., 12. 8. a 26. 8. 2020.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

79.7 Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova - zadávací dokumentace.

Pokračování bodu 78.16. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada po úpravách

souhlasí se zadávací dokumentaci a vzorovou smlouvou o dílo na realizaci stavby „Oprava kaple sv.

Václava“ s kritérii: cena stavby (váha 90 %) a kvalita realizačního týmu (váha 10 %). Doba výstavby

30 týdnů a zahájení realizace do 1. 10. 2020. Předpokládaná cena stavebních prací je dle rozpočtu

4,208 mil Kč bez DPH. Radá ukládá MgA. Navrátilové zajistit technický dozor stavby pro opravu

památkové chráněného objektu kaple. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



79.8 Úprava objednávky na VZT a chlazení v 1. NP radnice. Pokračování bodu 76.4. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada souhlasí s tím aby byla poskytnuta záloha

na materiál ve výši 204.949,80 Kč s 21 % DPH na práce na VZT a chlazení v 1.NP budovy radnice,

které bude provádět vybraná společnost Limak TZB s.r.o., IČ: 29151341 za celkovou cenu 341.583

Kč s DPH, a souhlasí s úpravou objednávky č. 0180/2020 o formulaci: Bude vystavena zálohová

faktura na materiál ve výši 204.949,80 Kč s DPH 21 %, vyúčtovací faktura bude vystavena po

převzetí hotového funkčního díla odběratelem na 136.633,20 Kč s DPH 21% se splatností 14 dní od

doručení bezchybné faktury. Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby objednávku upravila a pověřuje

starostu podpisem opravené objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

79.9 Žádost paní K-V—o zpétvzeti žádosti o ukončení pronájmu části pozemku

parc.č. 895; revokace usneseni č. 78.3 a 78.4. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady:

Rada souhlasí se žádostí paní K-_0 zpětvzetí žádosti o ukončení pronájmu části

pozemku parc.č. 895 dle nájemní smlouvy č. 59/2016 na pronájem zahrádky na části pozemku parc.

č. 895, k.ú. Suchdol dohodou a revokuje usnesení rady č. 78.3 a č. 78.4 ze dne 24. 6. 2020. Rada

ukládá paní Felgrové aby informovala paní_a připravila pravidla pro pronajímání

zahrádek s tím, že přednostně budou zahrádky pronajímány občanům s trvalým pobytem v MC

Praha-Suchdol, případně v hl. m. Praze. Hlasování o usnesení: 4-0-1

79.10 Připomínky městské části Praha-Suchdol k územní studii Starý Suchdol. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s připomínkami městské části Praha-Suchdol k územní

studii Starý Suchdol a ukládá starostovi, aby zajistil jejich zaslání na MHMP. Hlasování o usnesení:

5-0-0

79.11 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm - studie proveditelnosti. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí doplněnou finální verzi studie proveditelnosti Multifunkční hala

s venkovním sportovištěm.

79.12 Publikace „Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech“. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s finanční podporou tisku publikace „Historie Brandejsova statku

v dějinných souvislostech“ do výše 40.000 Kč a žádá o předložení konečných podkladů pro zjištění

finální kalkulace. Hlasování o usnesení: 5-0-0

79.13 Zřízení služebnosti-věcného břemena ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s., na

pozemcích, parc.č. 878/1 a 895 (oboje ul. Rýznerova), 2282/4 a 2362/1 (oboje ul. U Roztockého

háje), 2329 (ul. Stržná), 2332/1 (ul. Nad Mohylou), 2333 (ul. K Roztokům) 2334/1 a 2358/1 (oboje

ul. Keltů), vše k.ú. Suchdol. Pokračování bodu 77.4, 78.13. Předkládá: lng. M. Kosař. vedoucí

OHSOM. Rada odkládá na příště.

79.14 Dopravní situace na Starém Suchdole. Pokračování bodu 78.14. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada s ohledem na nutnost dořešení tras MHDa další dopravy 2

terminálu Výhledy současně s komunikacemi v širším okolí souhlasí v souladu s doporučením CRR

ČR s ukončením studie „Terminál Výhledy a P+R, studie proveditelnosti“ a s přesunutím zpracování

části B3 s názvem „Návrh organizace místní veřejné dopravy“ 2 uvedené studie do zadávací

dokumentace navazující „Urbanisticko-dopravní studie území Na Mírách“. Rada po úpravách souhlasí

se zadávací dokumentaci „Urbanisticko-dopravní studie území Na Mírách“. Rada ukládá Ing.

Polákové s CRR ČR neprodleně projednat změny v předmětu a ceně studie „Terminál Výhledy a P+R,

studie proveditelnosti“, projednat a odsouhlasit s CRR ČR zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na

studii „Urbanisticko-dopravní studie území Na Mírách“ a předložit odsouhlasené zadání radě.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

79.15 ZŠ M. Alše — stavba „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“.

Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o zahájení stavby

„Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“ v ZŠ M. Alše a informaci o složení

finanční záruky zhotovitele za realizaci díla na depozitní účet městské části dne 30. 6. 2020 ve výši

79.16 Žádost DDM Suchdol o možnost pořádat dětské příměstské tábory v prostorách úřadu.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s poskytnutím velké zasedací místnosti pro dětský

příměstský tábor DDM ve dnech 2. a 3. 7. 2020 od 9.00 do 12.00 hod. s tím, že rada upozorňuje DDM,

že v budově probíhá stavba KKC a pracoviště úřadu jsou v provozu. Rada promíjí nájemné velké

zasedací síně po dobu užívání pro příměstský tábor. Hlasování o usnesení: 5-0-0

79.17 Zápis zjednání Školské rady při zš M. Alše ze dne 25. června 2020. Předkládá: starosta.

Rada bere na vědomí Zápis zjednání Skolské rady při ZS M. Alše ze dne 25. června 2020.

79.18 Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před hrozbou

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



v oblasti kybernetické bezpečnosti. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada ukládá vedoucímu

OHSOM, aby provéřil bezpečnost systémů užívaných úřadem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

79.19 Odměny ředitelům zřizovaných škol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda po

provedeném hodnocení ředitelů zřizovaných škol schvaluje odměnu ředitelce 28 M. Alše Mgr.

Alexandře Kejharové, řediteli MŠ Gagarinova Mgr. Stanislavu Zelenému a ředitelce MŠ K Roztokům

Mgr. Jaroslavé Hešíkové-Barkové. Rada povéřuje starostu, aby ředitele zřizovaných škol informoval

o schválených odménách. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 7 2020

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


