
Program 92. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

21. října 2020

92.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2020„0 neinvestiční dotaci ve výši 20,9 tis. Kč na akci MŠ K Roztokům

polytechnická učebna. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

92.2 Vyhodnocení poptávky na administrátora likvidace dešťových vod z radnice. Pokračování bodu

91.2. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

92.3 Návrh Dodatku č. 12 Směrnice č. 1/2013 - Organizační řád ÚMČ Praha-Suchdol a MVK. Předkládá:

tajemnice.

92.4 Rekonstrukce komunikace Armádní. Pokračování bodu 92.4. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

92.5 Opatření proti šíření COVID 19. Předkládá: starosta.

92.6 Pozastavení pravidelných plateb nájmů drobnými provozovnami služeb v prostorách

pronajímaných městskou částí. Předkládá: starosta.

92.7 Pomoc studentů školákům. Předkládá: starosta.

92.8 Návrh věcného záměru vyhlášky k omezení doby hostinských zařízení. Předkládá: starosta.

92.9 Žádost o vyřazení nefunkčního a rozbitěho majektu MŠ Gagarinova. Překládá: starosta.

92.10 Plán zimní údržby komunikací 2020/21. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

92.11 Termín 11. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy. Předkládá: starosta.

92.12 45. výročí pádu letadla na Suchdole. Předkládá: starosta.



ZÁPIS „2 92. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 21. ŘÍJNA 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 -

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.15 hod.

lng. Štěpánková se zúčastnila on-line vzdáleným přístupem.

Program zasedání:

92.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2020 o neinvestiční dotaci ve výši 20,9 tis. Kč na akci MŠ

K Roztokům polytechnická učebna. Předkládá: J. Stůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada v souvislosti

s poskytnutím dotace z Operačního programu Praha — pól růstu na akci „MS K Roztokům

polytechnická učebna“ souhlasí se navýšením rozpočtu na rok 2020 o investiční dotaci v celkové výši

20.900,-.Kč a 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, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 20.900,-; výdajová stvrana: odpa 3111 - předškolní zařízení

a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (MS K Roztokům), UZ 108100104, ORJ

412, zvýšit o Kčv9.300,-; odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným

příspěv. org. (MS K Roztokům), UZ 108517050, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 11.600,-. Uprava rozpočtu bude

provedena pod číslem 7006. Příjmy i výdaje budvou označeny UZ, ORJ a OVRG dle metodiky MHMP.

Rada ukládá EO po obdržení dotace na účet MC převést fin. prostředky MS K Roztokům. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

92.2 Vyhodnoceni poptávky na administrátora likvidace dešťových vod z radnice.

Pokračování bodu 91.2. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada

souhlasí s výběrem administrátora dotace na likvidaci dešťových vod z radnice MC Praha-Suchdol:

společnost Naviga 4, s.r.o., ICO: 26756102, cena za zpracování a podání žádosti, administraci

zadávacího řízení a dotační management ve fázi realizace projektu činí 90.000,- Kč bez DPH a

3.000,- Kč bez DPH za každou monitorovací zprávu po dobu udržitelnosti projektu (5 let). Rada

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

92.3 Návrh Dodatku č. 12 Směrnice č. 1/2013 — Organizační řád ÚMČ Praha-Suchdol a MVK.

Předkládá: tajemnice. Usnesenív Rady: Rada schvaluje Dodatek č. 12 Směrnice č. 1/2013 který

mění organizační strukturu UMC Praha-Suchdol s účinností od 1. 11. 2020. Jedná se o snížení

počtu funkčních míst a sjednocení pracovní náplně pracovníků úklidu v Odboru hospodářské správy

a obecního majetku, počet zaměstnanců se nemění. Rada dále ukládá úřadu městské části

předložit do15.12.2020 úplné znění uvedené směrnice zahrnující dodatky 1- 12 s tím, že požaduje

upravit odst. 3.7.10 směrnice takto opravách majetku hlavního města na území městské části

Praha-Suchdol ..... a dále do odst. 3.7.12 doplnit text pořádaných nebo spolupořádaných

městskou částí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

92.4 Rekonstrukce komunikace Armádní. Pokračování bodu 91.4. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada ukládá starostovi požádat investora rekonstrukce

komunikací na Novém Suchdole, Magistrátní investiční odbor o změnu zámkové betonové dlažby na

asfaltový povrch v úsecích se sklonem větším, než 8% z důvodu snížení rizika uklouznutí, příp.

smyku v zimním období. Jedná se o následující ulice : Ul. Nad Spáleným Mlýnem v délce 62,09 mb;

ul. Keltů (mezi K Roztokům a K Háji) v délce 68,66 mb; ul. U Roztockěho Háje v délce 79,30 mb.

Rada dále ukládá Ing. Mudruňkovi, aby požádal projektanta prostřednictvím investora o odůvodnění

nezbytnosti zvoleného řešení uspořádání nových komunikaci se zatravňovací dlažbou, projednal s

ním připomínky k projektové dokumentaci a následně odpověděl na stížnost občanů. odpověď je

nutné koordinovat svyjádřením projektanta a investora. Rada požaduje předložit informaci na

jednání rady dne 3.11.2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



92.5 Opatření proti šíření COVID 19. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere informace

starosty na vědomí, požaduje rozšíření stojanů s dezinfekcí na další autobusové zastávky a ukládá

OHSOM zajistit neprodleně jejich instalaci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

92.6 Pozastaveni plateb nájemného od podnikatelských subjektů dotčených opatřeními proti

šíření Covid-19. Pokračování 64.5. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada s ohledem na

mimořádná opatření proti šíření Covid 19 a jejich dopady na ekonomiku podnikatelských subjektů,

které si od městské části pronajímají venkovní plochy nebo nebytové prostory, souhlasí, aby od 1.

10. 2020 po dobu trvání vládních opatření byly pozastaveny pravidelné platby nájemného. Nájemné

za rok 2020 bude stanoveno v původní výši pouze pro dobu bez omezení provozu. V době trvání

vládních nařízení, tedy v době omezení provozu, bude roční nájemné stanoveno ve výši prostředků

které nájemci obdrží ze státního rozpočtu. Rada ukládá paní Felgrové informovat nájemce a stanovit

výši ročního nájemného za rok 2020 v souladu s tímto usnesením. Hlasování o usnesení: 5-0-0

92.7 Pomoc studentů školákům. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s pomocí

rodičům a žákům ZŠ M. Alše, ve formě zajištění a financování individuálního on-line doučování

žáků základní školy. Doučování je nabídnuto v následujících předmětech: v český jazyk, anglický

jazyk, matematika, fyzika a chemie, určeno je žákům. 1. 2, stupně

případně lze pomoci i s on-line přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Pomoc poskytnou

zejména studenti Gymnázia Jana Kepplera a to v prostředí Google Classroom, ve kterém jsou

studenti i žáci zvyklí pracovat. Rada ukládá úřadu městské části předložit návrh na formu spolupráce

s poskytovateli doučování a přípravy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

92.8 Návrh věcného záměru vyhlášky k omezení doby hostinských zařízení. Předkládá:

starosta. Rada bere návrh na vědomí a odkládá projednání na příště.

92.9 Žádost o vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku MŠ Gagarinova. Překládá: starosta.

Rada schvaluje vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku lylS Gagarinova dle přiloženého seznamu.

Rada ukládá úřadu, aby zajistil zaslání stanoviska Rady MS Gagarinova. Hlasování o usnesení: 5-0-

0

92.10 Plán zimní údržby komunikací 2020/21. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje Plán zimní údržby komunikací 2020/21 a ukládá úřadu,

aby zimní údržbu komunikací zajistil včetně zajištění zásob posypové soli. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

92.11 Termin 11. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

schvaluje termín konání 11. zasedání zastupitelstva dne 26. 11. 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

92.12 45. výročí pádu letadla na Suchdole. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s

připomenutím tohoto výročí dne 30.10.2020. Pietní akt se bude konat, vzhledem k probíhajícím

opatřením proti šíření Covidu 19, za účasti pouze dvou představitelů MC . Hlasování o usnesení: 5-

0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne . 21. 10. 2020

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


