
Program 97. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

2. prosince 2020

97.1 Rozpočtové opatření - změna příjmů o 150 tis Kč -vsnížení MP z pobytu a správních poplatků a

zvýšení MP za zábor veřejného prostranství. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

97.2 Roz. změna - zařazení fin. prostředků ve výši 2 700 tis. Kč na akci Zahrady se hřbitovem u kaple

sv. Václava do rozpočtu. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

97.3 Rozpočtová změna - zařazení fin. pvrostředků ve výši 7 184,3 tis. KČ na akci Zkvalitnění vnitřního

prostředí učeben a navýšení kapacity ZS. Předkládá: J. Stůla, ved. EO.

97.4 KKC — závěrečná fakturace — zápočet. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

97.5 Dokončení rekonstrukce chodníku Kamýcká. Předkládá: Ing. V. Vik.

97.6 Rekonstrukce a prodloužení vodovodu v ul. Za Sokolovnou. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace investic.

97.7 Vyhodnoceni poptávky na prodloužení chodníku ze zámkové dlažby na konci u|.vK Horoměřicům

a rozšíření 2 zálivů pro kontejnery v ul. Kosova a u BD Výhledy |. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref.

realizace investic.

97.8 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 96.1. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

97.9 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti-věcného břemene ve prospěch PRE, Trojanův Mlýn,

Bažantní. Pokračování bodu 96.3. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

97.10 Žádost spolku Suchdol žije 0 spoluorganizaci adventního koncertu s on-Iine přenosem z KKC.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

97.11 Žádost spolku LOVI o spoluorganizaci Adventních trhů 4.12.2020, Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury.

97.12 Výroční zpráva ZŠ M. Alše za školní rok 2019/2020. Předkládá: starosta.

97.13 Rozpočet ZŠ M. Alše na rok 2021 a střednědobý plán na roky 20221 a 2023. Předkládá: starosta.

97.14 Návrh odměn ředitelům škol zřizovaných MČ za období červen — listopad 2020. Pokračování

bodu 96.13. Předkládá: starosta.

97.15 Smlouva o poskytnutí příspěvku městské části Praha-dolní Chabry na aktualizaci studie

proveditelnosti regionální varianty vedení Pražského okruhu. Předkládá: starosta.

97.16 Termíny dalších jednání RMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

97.17 Termíny jednání orgánů MČ Praha-Suchdol v roce 2021. Předkládá: starosta.

97.18 Výběr dodavatele zakázky „Vybavení KKC — ozvučení a osvětlení sálu, pódium“. Předkládá:



zAplsvz 97. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 2. PROSINCE 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Štěpánková - místostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lnéničková - radní

Ověřovatelé: lng. V. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

Program zasedání:

97.1 Rozpočtové opatření — snížení MP z pobytu a správních poplatků a zvýšení MP za zábor

veřejného prostranství. Předkládá: J. Štúla, ved. EO. Usnesení rady: V důsledku sníženého příjmu

rozpočtu u místního poplatku z pobytu a u správního poplatku kvůli pandemii covid-19 a vzhledem

ke zvýšení příjmu u poplatku za užívání veřejného prostranství oproti rozpočtu rada schvaluje

následující opatření na příjmové stráně rozpočtu: odpa 0 a pol. 1343 — poplatek za užívání veřejného

prostranství, ORJ 954, zvýšit 0 Kč 150 000,-; odpa 0 a pol. 1342 — poplatek z pobytu, ORJ 928, snížit

0 Kč 135 000,-; odpa 0 a pol. 1361 — správní poplatky, ORJ 917, snížit 0 Kč 15.000,-. Ráda ukládá

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

97.2 Rozpočtová změna - zařazení fin. prostředků ve výši 2 700 tis. Kč na akci Zahrady se

hřbitovem u kaple sv. Václava Předkládá: J. Štůlá, ved. EO. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí

zvýšení rozpočtu na r. 2020 o částku ve výši 2 700 tis. Kč 0 investiční dotaci hl. m. Prahy na akci

„Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ ORG 81490 a souhlasí se následujícím zařazením do

rozpočtu: výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, UZ

84, ORJ 254, ORG 81490 snížit 0 Kč 2.700 000,-; odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a

pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 84, ORJ 254, ORG 81490 zvýšit 0 Kč 2 700 000,-. Dotace

podléhá finančnímu vypořádání za rok 2020 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP. Ráda ukládá úřadu provést schválenou rozpočtovou

změnu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.3 Rozpočtová změna - zařazení fin. prostředků ve výši 7 184,3 tis. Kč na akci Zkvalitnění

vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZS. Předkládá: J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady:

Ráda bere na vědomí zvýšení rozpočtu na r. 2020 o částku ve výši 7 184,3 tis. Kč 0 investiční dotaci

na projekt podpořený „Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZŠ“ ORG 81272 a

souhlasí se zařazením do rozpočtu takto: Výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 5901

— nespecifikované rezervy, UZ 84, ORJ 412, ORG 81272 snížit 0 Kč 7.184 300,-; odpa 3113 -

základní školy a 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 84, ORJ 412, ORG 81272, zvýšit 0 Kč 7.184

300,-. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2020 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje

budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Ráda ukládá úřadu provést schválenou

rozpočtovou změnu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.4 Kulturně-komunitní centrum — závěrečná fakturace — zápočet. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada bere na vědomí ukončení odstraňování vad díla a

souhlasí se započtením smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla a nákladů na odstranění

škody na výtahu po protečení stavby na stavbě „Kulturně komunitní centrum“ ve výši 225 018,25 Kč

proti závěrečné faktuře zhotovitele - spol. 4P Invest s.r.o., IČ: 27740498. Hlasování o usnesení:

5-0-0

97.5 Dokončení rekonstrukce chodníku Kamýcká. Předkládá: Ing. V. Vik. Usneseni rady: Rada

ukládá úřadu městské části neprodleně zajistit řádné dokončení rekonstrukce chodníku Kamýcká a

ukončit investiční akci. Do doby dokončení chodníku rada ukládá úřadu městské části zajistit trvalou

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



schůdnost chodníku v plném profilu nebo požadovat od stavebníka poplatek za zábor veřejného

prostranství se zřízením dočasného chodníku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.6 Rekonstrukce a prodloužení vodovodu v ul. Za Sokolovnou. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí stížnost obyvatel na nedostatky ve

vodovodní sítí v ulici Zá Sokolovnou, doporučuje rekonstrukci a prodloužení vodovodního řadu

v této ulici a ukládá úřadu městské části požádat hlavní město Prahu a správce vodovodní sítě

0 přípravu a realizaci vodovodního řádu. Hlasování o usnesení: 4-0-1

97.7 Vyhodnoceni poptávky na prodloužení chodníku ze zámkové dlažby na konci ul.

K Horoměřicům a rozšíření 2 zálivů pro kontejnery v ul. Kosova a u BD Výhledy |. Předkládá:

Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada po provedeném průzkumu cen

vybrala společnost Commátel Uher s.r.o., IČ: 27092348 jako zhotovitele akce prodloužení chodníku

ze zámkové dlažby na konci ul. K Horoméřicům a rozšíření 2 zálivů pro kontejnery v ul. Kosova a u

BD Výhledy | za cenu 89.801 Kč bez DPH. Ráda ukládá úřadu, aby práce u tohoto zhotovitele

neprodleně objednal. Rada bere na vědomí, že akce bude realizována v 1. čtvrtletí roku 2021.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.8 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 96.1. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Úkol trvá, ráda požaduje na příští jednání dne 16.12.2020 písemnou informaci o

dosavadním průběhu a dalších krocích při jednání o dohodě sprotistránou dle doporučení

městského soudu a upřesnění dalšího postupu v této věci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.9 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti-věcného břemene ve prospěch PRE, Trojanův Mlýn,

Bažantní. Pokračování bodu 96.3. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada souhlasí s návrhem smlouvy o zřízení služebnosti-věcného břemene, ve prospěch

oprávněného — společnosti PREdistribuce a.s., IČ: 27376516. Smluvní odměna za zřízení

služebnosti ve výši za první bm 10.000,- Kč a dále 350,- Kč za každý další započatý metr +

příslušná sazba DPH. Celková částka dle výkazu výměr: 64.250 Kč, to je 77.742,50 Kč včetně DPH.

Ráda pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.10 Žádost spolku Suchdol žije 0 spoluorganizaci adventního koncertu s on-line přenosem

z KKC. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí se spoluúčastí

městské části na zajištění on-line přenosu ze sálu KKC adventního koncertu Rudolphin Ensemble

Prague, složeného ze členů České filharmonie, ve středu 16. prosince od 19 hodin. On-line přenos

zajistí spolek Suchdol Žije. Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.11 Žádost spolku LOVI o spoluorganizaci Adventních trhů 4.12.2020. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda souhlasí se spoluúčastí městské části na

jednorázové akci Adventní trhy neziskových organizací a souhlasí s využitím tržního místa na

Brandejsově náměstí v pátek 4. prosince 2020 v době od 13 do 17 hodin. Adventní trhy pořádá

spolek LOVI, IČ 2464187. Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.12 Výroční zpráva ZŠ M. Alše za školní rok 2019/2020. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí.

97.13 Rozpočet ZŠ M. Alše na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023.

Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí.

97.14 Návrh odměn ředitelům škol zřizovaných MČ za období červen - listopad 2020.

Pokračování bodu 96.13. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda na základě hodnocení práce

ředitelů škol zřizovaných městskou částí schvaluje odměny za období červen — listopad 2020

ředitelce ZŠ M. Alše Mgr. Alexandře Kejhárové, řediteli MŠ Gagarinova Mgr. Stanislavu Zelenému

á ředitelce MS K Roztokům Mgr. Jaroslávě Hešíkové-Bárkové ve výši dle předkladu pro jednání

rady. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu příspěvkových organizací. Rada ukládá starostovi, aby

zajistil zaslání informace o schváleném usnesení ředitelům škol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.15 Smlouva o poskytnuti příspěvku městské části Praha-dolní Chabry na aktualizaci studie

proveditelnosti regionální varianty vedení Pražského okruhu. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Ráda na základě usnesení ZMČ Praha-Suchdol č.j. 11/3/2020 ze dne 26. 11. 2020 schvaluje

po úpravách smlouvu č. 194/2020 o poskytnutí příspěvku ve výši 100.000 Kč městské části Praha-

Dolní Chabry na aktualizaci studie proveditelnosti regionální varianty vedení Pražského okruhu.

Rada ukládá úřadu, aby po podpisu smlouvy zajistil zaslání příspěvku na účet uvedený ve smlouvě.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.16 Termíny jednání RMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda schvaluje

následující termín konání následujících zasedání rady: 16. prosince 2020 a 6. ledna 2021.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.17 Terminy jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury v roce 2021. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje následující termíny jednání KURI v 1. polovině roku 2021:

11. 1., 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5.a 7. 6. Hlasování o usnesení: 5-0-0

97.18 Výběr dodavatele zakázky „Vybavení KKC — ozvučení a osvětlení sálu, pódium“.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada na základě protokolu komise

pro posouzení a hodnocení nabídek účastníků v zadávacím řízení na akci „Vybavení KKC -

ozvučení a osvětlení sálu, pódium“ z předložených nabídek vybírá jako zhotovitele zakázky

společnost Eduard Navrátil, IČ: 45693463 za cenu 376 750,- Kč bez DPH, vybraný zhotovitel podal

5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 2. 12. 2020

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


