
Program 82. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

29. července 2020

82.1 Navýšení rozpočtu vroku 2020 — vrácení části neinv. dotace ve výši 175100 Kč pro MŠ

Gagarinova. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

82.2 Navýšení rozpočtu roku 2020 o vrácení 100% podílu na DPPO ve výši 2 632,0 tis. Kč. Předkládá: J.

Stůla, vedoucí EO.

82.3 KKC — výběr dodavatele nábytku včetně montáže. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

82.4 Nákup ochranných prostředků COVID 19 pro ZŠ, MŠ, knihovnu, úřad. Předkládá: starosta.

82.5 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, 79.13, 81.31. Předkládá: Ing. M. Kosař. vedoucí OHSOM.

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

2020. Pokračování bodu 79.5. Předkládá: starosta.

82.7 Smlouva o poskytování služeb elektronického pečetění a časová razítka. Předkládá: tajemnice.

82.8 Darovací smlouva na peněžitý dar ve výši 913.220 Kč od Letiště Praha a.s. Předkládá: starosta.

82.9 Stavební povolení na stavbu „Bytový dům č.p. 684“. Předkládá: starosta.

82.10 Smlouva o bezúplatném převodu majetku 5 HZS hl.m. Prahy - vybavení pro hasiče. Předkládá:

starosta.

82.11 Smlouva na zpracování grafiky tiskovin s M—Z_. Pokračování bodu 81.14.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

82.12 Žádost JTN FOOD s.r.o. o dlouhodobý pronájem místa na Brandejsvově náměstí pro prodejní

stánek pečivo, lahůdky (pojízdná prodejna). Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

82.13 ŽádostA-N—o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP na

komunikaci ve správě MC - Suchdolské náměstí. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ZP.

82.14 Projekty na zlepšení klimatických opatření. Předkládá: starosta.

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

Pokračování bodu 77.6, 79.16. Předkládá: starosta.

82.16 Spoluúčast MČ na akci DIRT JAM 2020. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

82.17 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s čerpáním investičního fondu na nákup a pokládku podlahové

krytiny v suterénu nové budovy. Předkládá: Mgr. A. Kejharová, ředitelka ZS M. Alše.

82.18 Spoluúčast MČ na festivalu SLON-Slůně 2020. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

82.19 Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. Alše — Výběr dodavatele stavebních prací.

Pokračování bodu 78.1. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

82.20 ZŠ M. Alše - stavba „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“-podklady pro

dodatek č. 1 smlouvy o dílo . Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

82.21 Územní studie Nový Sedlec - koncept. Předkládá: Ing. G. Lněničková, radní.

82.22 Objednávka instalace provizorních SDK předstěn a protipožárních dveří v ZŠ M. Alše.

Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.



% ZÁPIS z 32. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 29. ČERVENCE 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluven: Ing. Václav Vik - místostarosta

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Hrobská Mináriková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

Program zasedání:

82.1 Navýšení rozpočtu roku 2020 - vrácení části neinv. dotace ve výši 175.100 Kč pro MŠ

Gagarinova. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku

2020 o vratku neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování — Šablony pro MS a ZS ,v

celkové výši 175.100,- Kč, kterou MČ obdržela a poté převedla na MŠ Gagarinova. Rada v té

souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 3111 — mateřské školy a

pol. 2229 — ostatní vratky transferů, UZ 33063, ORG 10499, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 175.100,-; výdajová

strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 5347 — neinv. pevody mezi

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 33063, ORG 10499, ORJ 412, zvýšit

0 Kč 175.100,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 8020. Příjmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení

schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.2 Navýšení rozpočtu roku 2020 o vrácení 100% podílu na DPPO ve výši 2 632,0 tis. Kč.

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

o dotaci ve výši 100% podílu DPPO, ve výši 2 632,0 tis. Kč a schvaluje s tím spojené 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 99, ORJ 1000, zvýšit

0 Kč 2.632.000,-; výdajová strana: odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků a

pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 1.500.000,-; odpa 3399 — ostatní záležitosti

kultury, církví a sděl. prostředků a pol. 5137 — drobný dl. majetek, UZ99, ORJ 620, zvýšit 0 Kč

1.000.000,-; odpa 4379 — ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a pol. 5169 — nákup ost.

služeb, UZ99, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 132.000,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu

3040. Tato dotace nepodléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části s rozpočtem

hl. m. Prahy za rok 2020. Rada ukládá vedoucímu EO, aby zajistil provedení schváleného

rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.3 KKC — výběr dodavatele nábytku včetně montáže. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby. Rada odkládá na příště.

82.4 Nákup ochranných prostředků COVID 19 pro ZŠ, MŠ, knihovnu, úřad. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada žádá paní Markétu Hejzlarovou, Referentku evidence majetku, aby zajistila

nákup ochranných prostředků COVID-19 dle specifikace v předkladu (rukavice, roušky, dávkovače,

kapesníky ap.) v celkových odhadovaných nákladech cca 200 tisíc Kč. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.5 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, 79.13, 81.31. Předkládá: lng. M. Kosař. vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí se zřízením služebnosti-věcného břemena ve prospěch

společnosti PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00, 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, obec Praha, zapsány na LV č.1, ve správě MČ Praha-Suchdol, pro uložení

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



energetické sítě. Věcné břemeno je stanoveno jako úplatně, dohodnutá cena činí 10.000 Kč za první

běžný metr a 350,- Kč za každý další započatý běžný metr + příslušná sazba DPH. Rada žádá

usnesení: 4-0-0

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

hřbitově v roce 2020. Pokračování bodu 79.5. Předkládá: starosta. Ráda odkládá na příště.

82.7 Smlouva o poskytování služeb elektronického pečetění a časová razítka. Předkládá:

tajemnice. Usnesení rady: Ráda schvaluje „Smlouvu o poskytování služeb elektronického pečetění a

časová rázítká“ s ICZ a.s., Na Hřebenech ll 1718/10, 147 00 Praha 4, IČ 25145444 pro vzdálené

pečetění dokumentů kvalifikovanou elektronickou pečetí pomocí služby Remote Seal od společnosti

I.CA a.s. Cena za implementaci činí 18.900,- Kč, cena při počtu do 500 ks za měsíc za 1 ks pečetění

činí 3,- Kč, cena za 1 ks časového razítka činí 1,- Kč, vše bez DPH. Nebyl osloven další dodavatel,

protože nový modul je součástí spisové služby e-spis, kterou pro MČ zajišťuje hl.m. Praha v rámci

své zakázky. Ráda pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.8 Darovaci smlouva na peněžitý dar ve výši 913.220,- Kč od Letiště Praha a.s. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje Darovací smlouvu na peněžitý dár ve výši 913.220,- Kč od

Letiště Praha a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.9 Stavebni povoleni na stavbu „Bytový dům č.p. 684“. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí, že bylo vydáno společné stavební povolení na stavební záměr.. Usnesení rady: Rada, na

základě připomínek sousedů, souhlasí v rámci realizace stavby „Bytový dům č.p. 684“ se stavbou

oplocení s podezdívkou maximálně do výše 2 m a délce cca 30 m, na hranicích se sousedními

pozemky parc.č. 1608/1 a 1610/1, oba k.ú. Suchdol. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.10 Smlouva o bezúplatném převodu majetku s HZS hl.m. Prahy - vybavení pro hasiče.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje bezúplatný převod majetku státu na městskou

část Praha-Suchdol od HZS hl.m. Prahy, ve složení a ceně dle přílohy 1 smlouvy o převodu majetku.

Jedná se o vybavení pro JSDH. Ráda schvaluje předloženou smlouvu o převodu uvedeného majetku a

pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.11 Smlouva na zpracování grafiky tiskovin s M_Z_. Pokračování bodu 81.14.

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

grafiky tiskovin MČ Praha-Suchdol s vybranou dodavatelkou (viz usn. Rady č. 81.14 ze dne

15. 7. 2020) - Martinou Zoubkovou, podle podmínek uvedených v SoD. Rada pověřuje starostu

podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.12 Žádost JTN FOOD s.r.o. o dlouhodobý pronájem místa na Brandejsově náměstí pro

prodejní stánek pečivo, lahůdky (pojízdná prodejna). Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Rada

odkládá ná příště.

82.13 Žádost AI—N—o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro

ZTP na komunikaci ve správě MČ — Suchdolské náměstí. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP.

Usnesení rady: Ráda ukládá lng. Novotnému, aby prověřil počty parkovacích míst v domě, kde má

žadatel bydliště. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.14 Projekty na zlepšení klimatických opatření. Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí

výzvu k předkládu projektů pro zlepšení klimatických opatření. Usnesení rady: Rada schvaluje

seznam připravených projektů, cena v tisících Kč: Revitalizace prostoru u BD Výhledy I (2 350);

Obnovení historické polní cesty - pokračování projektu - výsadba keřových skupin (120);

Výsadba stromořadí v ulici Na Pasece (100); Výsadba stromořadí v ulici U Nového Suchdola (380);

Výsadba stromořadí v části ulice Suchdolská včetně přeložky kabelů a změny nepropustného povrch

u chodníku ná dlážděný (2 200). Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.15 Žádost DDM Suchdol o možnosti pořádat dětské příměstské tábory v prostorách úřadu.

Pokračování bodu 77.6, 79.16. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Usnesení rady: Rada souhlasí

s poskytnutím velké zasedací místnosti pro dětský příměstský tábor Domu dětí a mládeže ve dnech

10. až 14. 8. vždy od 8.00 do 16.00 hod a 17. - 21. 8. 2020 vždy od 9.00 do 12.00 hod s tím, že

rada upozorňuje DDM, že v budově ÚMČ jsou v provozu pracoviště úřadu. Rada promíjí DDM

nájemné velké zasedací místnosti po dobu jejího užívání.. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.16 Spoluúčast MČ na akci DIRT JAM 2020. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení

rady: Ráda souhlasí s uspořádáním akce DIRT JAM — závody BMX/MTB á Pumptrack v sobotu

22. srpna 2020 od 13 hod na suchdolském Dirt parku a souhlasí se spoluúčastí městské části na

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



této akci. Rada pověřuje Z. Krumpholcovou k objednání 3 ks mobilních WC vč. možnosti mytí rukou

pro tuto akci. Hlasování o usnesení: 4-0-0.

82.17 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s čerpáním investičního fondu na nákup a vpokládku

podlahové krytiny v suterénu nové budovy. Předkládá: Mgr. „A- Kejharová, ředitelka ZS M. Alše.

Usnesení rady: Rada souhlasí s čerpáním investičního fondu ZVS M. Alše ve výši 365.388,26 Kč na

nákup a pokládku podlahové krytiny v suterénu nové budovy ZS. Ráda ukládá starostovi, aby zajistil

zaslání souhlasu rády základní škole. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.18 Spoluúčast MČ na festivalu SLON-Slůně 2020. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

Usnesení rady: Ráda souhlasí s uspořádáním kulturně společenské akce spolku SUCHDOL ZIJE

„Festival SLON-Slůně 2020“ v sobotu 5. září 2020 od 14 do 22 hod na Komunitní zahradě Suchdol a

souhlasí se spoluúčastí městské části na této akci. Ráda pověřuje Z. Krumpholcovou, aby

spolupracovala se spolkem a zajistila zázemí a WC pro festival. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.19 Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZŠ M. Alše — Výběr dodavatele stavebních

prací. Pokračování bodu 78.1. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady:

Ráda souhlasí s nabídkou společnosti Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkrátka EKIS,

spol. s r. o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, IC: 18626084 na stavební práce pro počítačovou

učebnu v hodnotě 388.828,81,- Kč bez DPH, v případě, že spol. EKIS tyto práce zajistí do 24.8 a

poté bude moci býti učebna předána spol. Kenast s.r.o., se kterou je podepsána smlouva na

vybavení ICT učebny. Pokud spol. EKIS s.r.o. nebude schopná tento termín dodržet, pák ráda

pověřuje lng. Mudruňku, aby zajistil pokládku podlahové krytiny u jiné firmy tak, aby termín mohl být

dodržen. Vtomto případě bude z nabídky EKlSu odečtena odpovídající částka. Firma byla vybrána

na základě nabídkových cen, které byly předloženy v rámci výběru dodavatele vybavení učebny, ze

kterého byly stavební práce odděleny. Ráda po úpravách schvaluje objednávku uvedených

stavebních prací u vybraného dodavatele a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá Ing.

Mudruňkovi, aby zajistil u dodavatele časový harmonogram postupu prací a objednávku odeslal

dodavateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

82.20 ZŠ M. Alše - stavba „Zkvalitnéní vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“-

podklady pro dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Předkládá: Ing. C. Mudruňká, ref. realizace investic.

Usnesení rady: Ráda po úpravách schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SML 039/2020 se

společností AMIKA FIRST s.r.o., ICO: 24219169. Předmětem dodatku je navýšení ceny o 164.958,-

Kč bez DPH a termín dokončení se posouvá na 20.8.2020. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby

dodatek č.1 připravil k podpisu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Hlasování o usnesení:

4-0-0

82.21 Územní studie Nový Sedlec - koncept. Předkládá: lng. G. Lněničková, radní. Ráda bere na

vědomí, že 23. 7. 2020 IPR prezentoval koncept územní studie „Nový Sedlec“.

82.22 Objednávka instalace provizorních SDK předstěn a protipožárních dveří v ZŠ M. Alše.

Předkládá: lng. C. Mudruňká, ref. realizace investic. Usnesenívrády: Ráda schvaluje objednávku

instalace provizorních SDK předstěn á protipožárních dveří v ZS M. Alše a pověřuje starostu jejím

podpisem. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby instalace objednal. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 20.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 7. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


