
Program 89. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

30. září 2020

89.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2020 o investiční dotaci dotaci ve výši 2.600 tis.

Kč na akci „Lávka přes Unětický potok a navazující cyklostezka“. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

89.2 Úprava rozpočtu na r. 2020 — změna čerpání rozpočtu - financování akce „Rekonstrukce a

zařízení poč. učebny ZS M. Alše". Předkládá: J. Stůla, ved. EO

89.3 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2020 o neinvestiční dotaci ve výši 2.001,5 tis. Kč na

posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve

stravování v oblasti obecního školství. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

89.4 Navýšení rozpočtu roku 2020 o dotaci na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy

v rámci „Adaptační strategie na změnu klimatu“ ve výši 5.430 tis. Kč Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

89.5 Výběr dodavatele výměny poklopů splaškové kanalizace vlnternacionální ul. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

89.6 Radnice MČ Praha-Suchdol - administrace likvidace dešťových vod. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic.

89.7 Oprava povrchu ul. Gagarinova. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

89.8 Žádost o ukončení náj. smlouvy na byt č 4, Stehlíkova 930, p. V_P- Předkládá: H.

Felgrová, ref. BH.

89.9 Participativni rozpočet - výběr dodavatele trvalkových záhonů. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

89.10 Provoz trhu a tržních míst. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

89.11 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 81.8, 88.16. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

89.12 Umístění Z-BOXu Zásilkovny v městské části Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

89.1,3vlnformace o přepojení odpadních vod odváděných v současnosti ze Suchdola na ČOV Roztoky

na UCOV Praha. Předkládá: starosta.

89.14 Zadávací podmínky zakázky Urbanisticko-dopravní studie území Na Mírách. Předkládá: starosta.

89.15 Studie zklidnění ulice Pod rybníčkem. Předkládá: starosta.



ZÁPIS „2 89. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 30. ZÁŘÍ 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

Program zasedání:

89.1 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu roku 2020 o investiční dotaci ve výši 2.600 tis.

Kč na akci „Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka“. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu r. 2020 o poskytnutí účelových investičních

prostředků v celkové výši 2.600 tis. Kč na realizaci akce „Lávka přes Únětický potok a navazující

cyklostezka“ a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330

— převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4251 — inv. převody mezi statutárními městy a

jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84,0RJ 301, ORG 81350, zvýšit 0 Kč 2.600.000,-; výdajová

strana: odpa 2219 — ostatni záležitosti pozemních komunikací a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ

84, ORJ 301, ORG 81350, zvýšit 0 Kč 2.600.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem

3058. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá EO

provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

89.2 Úprava rozpočtu na r. 2020 — změna čerpání rozpočtu - financování akce „Rekonstrukce

a zařízení poč. učebny ZŠ M. Alše". Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada

v souvislosti s financováním akce „Rekonstrukce a zařízení poč. učebny ZŠ M. Alše" (ORG2030) a

vzhledem k tomu, že v rámci akce je i nákup vybavení poč. učebny drobným dlouhodobým majetkem

souhlasí se změnou čerpání rozpočtu r. 2020 o následující přesun ve výdajové straně rozpočtu ve

výši 1,2 mil Kč z kapitálových investičních výdajů na běžné výdaje: výdajová strana: odpa 3113 —

zakl. školy a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ORJ 412, snížit 0 Kč 1.200.000,-; odpa 3113 — zákl.

školy a pol. 5137 — drobný hmotný dI. majetek, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 370.000,-; odpa 3113 — zákl.

školy a pol. 5139 — nákup materiálu j.n., ORJ 412, zvýšit 0 Kč 60.000,-; odpa 3113 — zakl. školy a pol.

5168 — zpracování dat a služby související s inf. technologiemi, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 475.000,-; odpa

3113 — zákl. školy a pol. 5169 — nákup ostatních služeb, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 200.000,-; odpa 3113 —

zakl. školy a pol. 5172 — programové vybavení, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 90.000,-; odpa 3113 — zákl. školy

a pol. 5167 — školení, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 5.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Rada ukládá EO provést schválenou rozpočtovou změnu. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

89.3 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu r. 2020 o neinvestiční dotaci ve výši 2.001,5 tis.

Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory

pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení

rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2020 o neinvestiční dotaci na posílení mzdových

prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování

v oblasti obecního školství v celkové výši 2.001,5 tis. Kč a v této 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 96, ORJ 412,

zvýšit 0 Kč 2.001.500,-; výdajová strana: odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční

transfery zřízeným příspěv. org.(MŠ Gagarinova), UZ 00096, ORJ 412, ORG 1, zvýšit 0 Kč 508.500,-v;

odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (MS

K Roztokům), UZ 00096, ORJ 412, ORG 2, zvýšit 0 Kč 258.000,-; odpa 3113 — zakl. školy pol. 5336 —

neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 00096, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 1.235.000,-.

Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3072. Dotace podléhá finančnímu vypořádání

za rok 2020 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

podpis ověřovatelů: 
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metodiky MHMP. Rada ukládá EO provést schválené rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení:

5-0-0.

89.4 Navýšení rozpočtu roku 2020 o dotaci na projekty souvisejici s naplňováním cílů hl. m.

Prahy v rámci „Adaptační strategie na změnu klimatu“ ve výši 5.430 tis. Kč Předkládá: J. Stůla,

ved. EO. Usnesení rady: Rada bere na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2020 o dotaci ve výši 5.430 tis.

Kč na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Adaptační strategie na změnu

klimatu“ 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, ÚZ 81, ORJ 254, ORG zvýšit 0 Kč 880.000,-; odpa 6330 — převody

vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4251 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, ÚZ 84, ORJ 254, ORG 81405, zvýšit 0 Kč 2 350.000,-; odpa 6330 —

převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4251 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, ÚZ 84, ORJ 254, ORG 81419, zvýšit 0 Kč 2.200;000,-; výdajová

strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veř. zeleň a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 81, ORJ 254

zvýšit 0 Kč 880.000,-; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veř. zeleň a pol. 6121 — budovy, haly a

stavby, ÚZ 84, ORJ 254, ORG 81405, zvýšit 0 Kč 2.350.000,-; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veř.

zeleň a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, ÚZ 84, ORJ 254, ORG 81419, zvýšit 0 Kč 2.200.000,-.

Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3056. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za

rok 2020 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky

MHMP. Rada ukládá EO provést schválenou rozpočtovou změnu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

89.5 Výběr dodavatele výměny poklopů splaškové kanalizace vlnternacionální ul. Předkládá:

Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě provedeného výběrového

řízení souhlasí svýběrem společnosti WoXi think different s.r.o., IČO: 24238112 na výměnu 6 ks

poklopů vul. lnternacionální za celkovou nabízenou cenu 77.700 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu

městské části, aby prověřil stav kanalizačních poklopů i v dalších ulicích, zejména tam, kde byly, jsou

nebo budou obnovovány povrchy komunikací v souvislosti s obnovou vodovodních řadů nebo

výstavbou kanalizací. V případě zjištění vadných poklopů nebo osazovacích rámů rada souhlasí s

rozšířením objednávky za jednotkové ceny uvedené v nabídce vybraného uchazeče. Rada dále ukládá

úřadu městské části, aby práce objednal a pověřuje starostu podpisem této objednávky. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

89.6 Radnice MČ Praha-Suchdol — administrace likvidace dešťových vod. Předkládá: lng.

Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

89.7 Oprava povrchu ul. Gagarinova. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí, že úřad městské části pro nezbytné rozšíření oprav asfaltového povrchu

v ul. Gagarinova v úsecích lnternacionální - Osvobození a Lysolajská — Suchdolská oslovil společnost

Subterra a.s. IČO: 45309612. Rada bere na vědomí, že úřad městské části neoslovil větší počet

dodavatelů, protože oprava musí být provedena vrámci rozšíření prací při opravě po provedené

rekonstrukci vodovodu a jednotková cena prací (791 Kč/m2) současně vychází příznivéji, než

srovnatelné opravy s vysoutěženými cenami např. na opravu asfaltových povrchů komunikací v rámci

akce oprava asfaltu na točně autobusu 107 v ul. Za Sokolovnou, která vycházela 1246 Kč bez DPH/m2

v roce 2019 a opravami komunikací vrámci akce výstavba kanalizace Bažantní, U Kapličky, která

vycházela 1280 Kč/m2 bez DPH vroce 2017. Rada souhlasí s objednáním opravy u společnosti

Subterra za cenu 970.550,- Kč bez DPH a ukládá úřadu městské části, aby práce objednal a pověřuje

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

89.8 Žádost o ukončení náj. smlouvy na byt č 4, Stehlíkova 930, pani \- |_.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usneseni rady: Rada souhlasi s ukončením nájemní smlouvy na byt

č. 4, Stehlíkova 930 s paní__k 30. 9. 2020 z důvodu úmrtí. Rada ukládá úřadu

městské části neprodleně připravit a zahájit nezbytnou kompletní rekonstrukci uvolněných bytů

městské části, zejména rekonstrukci elektroinstalací, a dokončit výměnu a ukončit projednávání

výměny bytů (paní _). Hlasování o usnesení: 5-0-0

89.9 Participativni rozpočet - výběr dodavatele trvalkových záhonů. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada posoudila jednotlivé nabídky a vybírá, jako

cenově nejvýhodnější, nabídku od firmy Helena Švermová, Ledkov 503, Kopidlno, IČ: 88012999 na

výsadbu dvou trvalkových záhonů o rozloze 50 m2 v ulici lnternacionální za konečnou cenu 90.000

Kč. Projekt bude financován z participativního rozpočtu pro rok 2020. Rada ukládá úřadu městské

části zajistilt realizaci výsadby v termínu říjen/ listopad 2020, objednat výsadbu a pověřuje starostu

podpisem této objednávky. Rada dále ukládá úřadu městské části zajistit trvalou údržbu a péči o

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



vysazené trvalkové záhony a další okrasnou zeleň zejména na Suchdolskěm náměstí, v ulici

Suchdolská a Za Sokolovnou. Hlasování o usnesení: 5-0-0

89.10 Provoz trhu a tržních míst. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada ukládá

úřadu městské části: a) neprodleně upozornit všechny prodejce na ustanovení provozního řádu

ohledně požadavku na omezení hluku na trhu a tržních místech a to včetně hudební produkce a

hlasitých projevů ze strany prodávajících; b) prověřit v termínu do 30.11. 2020 aktuálnost

stávajícího provozního řádu a případné navrhnout úpravu. Rada dále ukládá lng. Vikovi odpovědět

na stížnost na hlučnost na trhu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

89.11 Provoz bytového hospodářství. Pokračování bodu 88.16. Předkládá: lng. Kosař, vedoucí

OHSOM. Rada bere na vědomí informaci o opravě střechy BD Stehlíkova, průběhu přípravy

pasportizace bytů Kamýcká, vyřízení reklamace vyúčtování služeb za rok 2019 a stavu sporu ve

věci vyúčtování služeb za rok 2016. Rada ukládá úřadu městské části projednat a koordinovat s

Mgr. Čiernym účast zástupců úřadu na jednání dne 4.10.2020 a požádat spol Tesporac sro o

účast na jednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

89.12 Umístění Z-BOXu Zásilkovny v městské části Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí a odkládá na příště.

89.13 Informace o možnosti přepojení odpadních vod odváděných v současnosti ze Suchdola

na čOV Roztoky na ÚčOV Praha. Předkládá: starosta. Rada bere návrh PVS, a.s. na vědomí a

ukládá úřadu městské části objednat prověření souladu nové koncepce s podmínkami SFZP pro

poskytnutí dotace včetně případného návrhu dalšího postupu u spol. VRV, a. s., administrátora

dotace ze SFŽP na kanalizaci Sedlec. Termín zpracování do 30.10. 2020, max. cena prací do 15

000,- Kč bez DPH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

89.14 Zadávací podmínky zakázky Urbanisticko-dopravní studie území Na Mírách. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje zadávací podmínky zakázky Urbanisticko-dopravní studie

území Na Mírách. Rada ukládá úřadu vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele uvedené studie.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

89.15 Studie zklidnění ulice Pod rybníčkem. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí současný stav zpracování studie a požaduje rozšíření studie o komplexní odůvodnění

výběru variant a to zejména z hlediska širších vlivů. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19. 10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 30. 10. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


