
Program 88. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

23. září 2020

88.1 Navýšení rozpočtu roku 2020 o 2.001,5 tis. Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnancům

obecního školství. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

88.2 Rozpočtové opatření - úprava rozpočtu r. 2020 - vratka nedočerpané neinv. dotace ve výši

453657 Kč určené na podporu projektů voblasti řešení problematiky bezdomovectví. Předkládá:

J. Stůla, ved. EO.

88.3 Rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu r. 2020 o posvkytnutí neinvestičních účelových

prostředků ve výši 254,2 tis. Kč na volby do Senátu Parlamentu CR v roce 2020. Předkládá: J. Stůla,

ved. EO

88.4 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2020 o neinv. dotaci ve výši 100 tis. Kč na akci

„Organizace akce Den bez aut 2020“. Předkládá: J.Stůla, ved. EO.

88.5 Úprava rozpočtu na r. 2920 — změna čerpání v celkové výši 1,2 mil. Kč, akce „Rekonstrukce a

zařízení počítačové učebny ZS M. A|še". Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

88.6 Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci Zkvalitnění vnitřního prostředí ZŠMA s EKIS s.r.o. Pokračování

bodu 87.7. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

88.7 Výběrové řízení na akci „Vybavení KKC - nábytek“. Předkládá: MgA. Navrátilová, ref. výstavby.

88.8 Výběrové řízení na akci „Vybavení KKC - dělící akustická stěna“. Předkládá: MgA. Navrátilová, ref.

výstavby.

88.9 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 171/2019 — akce na akci „Terminál Výhledy — studie

proveditelnosti“. Předkládá: starosta.

88.10 Žádost o pomoc při rekonstrukci — chráněné bydlení Domov Sedlec. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

88.11 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným -

PPD a.s. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

88.12 Opatření proti šíření nemoci covid_19. Předkládá: starosta.

88.13 Schválení objednávek pro JSDH. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

88.14 Dopravní průzkum tranzitních vztahů a křižovatkových pohybů na vybraných křižovatkách

městské části. Předkládá: starosta.

88.15 Dokončení opravy fasády původní budovy ZŠ. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

88.16 Pasportizace bytových domů městské části v ulici Kamýcká. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

88.17 Program 10 zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

88.18 Smlouva na nákup Flore-Covidu. Předkládá: starosta.



ZÁPIS „2 88. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 23. ZÁŘÍ 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. Vik, lng. Hrobská Mináriková

ZápisOVátel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program zasedání:

88.1 Navýšení rozpočtu roku 2020 o 2.001,5 tis. Kč na posílení mzdových prostředků

zaměstnancům obecního školství. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí zvýšení rozpočtu r. 2020 o neinvestiční dotace hl. m. Prahy ve výši 2001 ,5 tis. Kč na posílení

mzdových prostředků zaměstnancům obecního školství na území hl. m. Prahy a žádá projednat

poskytnutí dotace v ZMČ. Ráda ukládá úřadu MČ zaúčtovat prostředky ve výši 2.001,5 tis. Kč

v souladu s metodikou zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblásti hl. m. Prahy pod číslem

dokladu 3072. Hlasování o usnesení: 5-0-0

88.2 Rozpočtové opatření - úprava rozpočtu r. 2020 - vratka nedočerpané neinv. dotace ve

výši 45.657 Kč určené na podporu projektů voblasti řešení problematiky bezdomovectví.

Předkládá: J. Stůlá, ved. EO. Usnesení rady: Ráda schvaluje rozpočtové opatření související se

zařazením vratky nedočerpané neinvestiční dotace ve výši 45,7 tis. Kč určené na podporu projektů

v oblasti řešení problematiky bezdomovectví: příjmová strana: odpa 0, pol. 8115 — změna stavu na

bank. účtech (zůstatek BU z minulých let), UZ 118, ORJ 1000 zvýšit 0 Kč 45.700,-; výdajová strana:

odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 5347 — převody mezi statutárními

městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 1000, zvýšit 0 Kč 45.700,-. Úprava rozpočtu bude

provedena pod číslem dokladu 3053. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky

MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

88.3 Rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu r. 2020 o poskytnuti neinvestičních účelových

prostředků ve výši 254,2 tis. Kč na volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2020. Předkládá:

J. Stůlá, ved. EO. RMČ souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2020 o účelovou neinv. dotaci

v celkové výši 254 tis. Kč takto: příjmová strana: odpa 6330 — převody vI. fondům v rozpočtech

územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi,

UZ 98193, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 254.000,-; výdajová strana: odpa 6115 — volby do zastupitelstev

územních samosprávných celků a pol. 5011 — platy zam. v prac. poměru, UZ 98193, ORJ 901 zvýšit

0 Kč 28.000,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků pol. 5021 — ostatní

osobní výdaje, UZ 98193, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 150.700,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev

územních samosprávných celků a pol. 5031 — povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zam.,

UZ 98193, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 27.900,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních

samosprávných celků pol. 5032 — povinné poj. na veř. zdr. poj., UZ 98193, ORJ 901 zvýšit 0 Kč

2.600,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5132 — ochranné

pomůcky, UZ 98193, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 4.500,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních

samosprávných celků a pol. 5139 — nákup materiálu j.n.„ UZ 98193, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 7.000,-;

odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5164 — nájemné, UZ

98193, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 15.000,-; odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných

celků a pol. 5168 — zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi, UZ 98193, ORJ

901 zvýšit 0 Kč 7.500,-. odpa 6115 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol.

5175 — pohoštění, UZ 98193, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 10.800,-; Úprava rozpočtu bude provedena pod

číslem 2093. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP (viz příloha

dopis). Hlasování o usnesení: 5-0-0

88.4 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2020 o neinv. dotaci ve výši 100 tis. Kč na

akci „Organizace akce Den bez aut 2020“. Předkládá: J.Štůlá, ved. EO. Usnesení rady: Rada

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



souhlasí se zvýšením rozpočtu r. 2020 o poskytnutí účelových neinv. prostředků v celkové výši 100.

tis. Kč na akci „Organizace akce Den bez aut 2020“ a v souvislosti s tím schvaluje následující

rozpočtového 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 81,0RJ

201, zvýšit 0 Kč 100.000,-; výdajová strana: odpa 2223 — bezpečnost silničního provozu a pol. 5139 —

nákup materiálu, ÚZ 81, ORJ 301 zvýšit 0 Kč 4.500,-; odpa 2223 — bezpečnost silničního provozu a

pol. 5164 — nájemné, ÚZ 81, ORJ 301 zvýšit 0 Kč 7.000,-; odpa 2223 — bezpečnost silničního provozu

a pol. 5169 — ostatni služby, ÚZ 81, ORJ 301 zvýšit 0 Kč 88.500,-. Úprava rozpočtu bude provedena

pod číslem 3063. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

88.5 Úprava rozpočtu na r. 2020 — změna čerpání v celkové výši 1,2 mil. Kč, akce

„Rekonstrukce a zařízení počítačové učebny ZS M. Alše". Předkládá: J. Štúla, ved. EO. Rada

bere na vědomí zménu čerpání na výdajové straně rozpočtu r. 2020 ve výši 1,2 mil Kč, a to

z kapitálových investičních výdajů na běžné výdaje (neinvestiční), které se týkají financování vybavení

počítačové učebny v ZŠ M. Alše, a žádá projednat změnu v ZMČ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

88.6 Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci Zkvalitnění vnitřního prostředí ZŠMA s EKIS s.r.o.

Pokračování bodu 87.7. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

změnu v pořadovém čísle dodatku č. 1 smlouvy č. 030/2020 se společností EKIS s.r.o., schváleného

usnesením rady č. 85.8 jako dodatek č. 2.

88.7 Výběrové řízení na akci „Vybavení KKC - nábytek“. Předkládá: MgA. Navrátilová, ref.

výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje znéní Zadávací dokumentace „Vybavení KKC

- nábytek“ dle podmínek OPPPR CR. Hlasování o usnesení: 5-0-0

88.8 Výběrové řízení na akci „Vybavení KKC - dělící akustická stěna“. Předkládá: MgA.

Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje znéní Zadávací

dokumentace „Vybavení KKC - dělící akustická stěna“ dle podmínek OPPPR ČR. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

88.9 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dilo č. 171/2019 - na akci „Terminál Výhledy - studie

proveditelnosti“. Předkládá: starosta. Usnesení rady: a) Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě

o dílo č. 171/2019 — akce „Terminál Výhledy — studie proveditelnosti“, kterým se redukuje předmět

díla a snižuje se cena díla. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku 1. b) Rada bere na vědomí

vyjádření CRR k výběru dodavatele studie „Terminál Výhledy — studie proveditelnosti“. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

88.10 Žádost o pomoc při rekonstrukci — chráněné bydlení Domov Sedlec. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada bere na vědomí žádost paní ředitelky chráněného

bydlení, Mgr. Ivany Ambrosové o opravu poškození dřevěné vazby a podbití střechy objektu

chráněného bydlení Domova Sedlec SPMP o.p.s v ulici Nad Dolíky 359/28, Praha-Suchdol, a ukládá

úřadu MC neprodleně zajistit statický posudek štítové zdi a stanovit rozsah nezbytných oprav krovu,

zdiva a odvodnéni. Hlasování o usnesení: 5-0-0

88.11 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s budoucím

oprávněným — PPD a.s. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada /po

úpravách/ schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

č. 185/2020 s budoucím oprávněným — společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen

koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČ: 27403505, se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4.

Jednorázová úplata za zřízení služebnosti stanovena dle usn. rady 81.5 pro přípojky ve výši 2 000

Kč za první běžný metr + 250 Kč za každý další započatý metr + příslušná sazba DPH. Rada

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

88.12 Opatření proti šíření nemoci covid_19. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada v rámci

pomoci seniorům pověřuje starostu, aby požádal o seznam občanů MČ Praha-Suchdol starších 65

let z registru obyvatel. Hlasování o usnesení: 5-0-0

88.13 Schválení objednávek pro JSDH. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada s ohledem na specifičnost výrobků požadovaných JSDH schvaluje následující objednávky pro

JSDH Praha-Suchdol: 1. Revizi dýchací techniky v celkové výši 52.331 Kč, což je 63.321 Kč vč. DPH

dodavatele: SZDT s.r.o., třída 5. května 500/34, 373 72, Lišov IČ: 28100603; 2. Objednání 25 kusů

hadic Favorit a 3 kusů zásahových přileb Dráger v celkové ceně 86.279 Kč bez DPH, což je 104.397

Kč včetně DPH, dodavatel: PROBO-NB s.r.o., Rumburských hrdinů 819, 473 01 Nový Bor, IČ:

05328942. Nebylo osloveno více dodavatelů, protože se jedná o speciální hasičské činnosti a zboží.
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Rada pověřuje starostu podpisem objednávky a ukládá OHSOM, aby službu a zboží objednal.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

88.14 Dopravni průzkum tranzitních vztahů a pohybů na vybraných křižovatkách městské části.

Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí, že v pondělí 5. 10. a v úterý 6. 10. v čase mezi 6:00 a

22:00 hodinou proběhne dopravní průzkum tranzitních vztahů a pohybů na vybraných křižovatkách na

území městské části. Cílem tohoto průzkumu je mapování aktuálního provozu, dopravní skladby,

intenzity “tranzitní" dopravy a směrových pohybů na čtyřech vybraných křižovatkách (Kamýcká /

Dvorská, Kamýcká / lnternacionální, Kamýcká / Suchdolská / Sídlištní, Suchdolská / lnternacionální a

V Údolí /Pod Rybníčkem). Průzkum provádí společnost Czech Consult s.r.o.

88.15 Dokončení opravy fasády původní budovy ZŠ. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada žádá úřad městské části o zajištění materiálu včetně dopravy na ohrazení

stanoviště kontejnerů vareálu ZŠ u původní budovy vrozsahu a kvalitě dle upřesnění OHSOM

v termínu do 2. 10. 2020 a dále ukládá úřadu městské části objednat montáž dřevěných prvků včetně

úprav, začistění, nátěrů a úklid u pana Kačírka za cenu 220 Kč/hod včetně DPH při max. rozsahu prací

do 20 hodin a v termínu do 14 dnů od předání materiálu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

88.16 Pasportizace bytových domů městské části vulici Kamýcká. Předkládá: lng. V. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o přípravě pasportizace bytů ve správě

městské části v ulici Kamýcká a doporučuje pro provedení pasportizace neprodleně oslovit zhotovitele,

kteří prokáží kvalifikaci a potřebné zkušenosti s prováděním specifické pasportizace bytú (včetně

rozlišení nevytápěných prostor a kontroly umístění topných těles a topného potrubí) pro účely

rozúčtování nákladů na služby, zejména nákladů na vytápění a TUV. Pasportizaci je nutné provést a

předat rozúčtovateli služeb v termínu do 30. 1. 2021. Rada požaduje předložit na příští jednání rady

dne 30. 9. 2020 informaci o postupu prací na pasportizaci, o odstranění závad na střeše objektu

Stehlíkova 928-930, aktuálním stavu vyřizování reklamací na vyúčtování služeb za rok 2019 a

probíhajícím sporu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

88.17 Program 10 zasedání ZMČ Praha-“Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje doplněný program 10 zasedání ZMC Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

88.18 Smlouva na nákup Flore-Covidu. Předkládá: starosta. Rada souhlasí s uzavřením kupní

smlouvy se společností Chemotex Dečín, a.s. (IČ: 62240471) na nákup 1 560 kg dezinfekce Flore-

Covid za celkovou cenu 106 417, Kč včetně DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 23. 9. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


