
Program 107. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

24. února 2021

107.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2921 — ve výši 8 mil. Kč o poskytnutí účelových investičních dotací

z rezervy pro MC HMP . Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

107.2 RO - poskytnutí fin. prostředků kvProjektům OPPPR vcelkovévvýši 961,2 tis. Kč na projekt

Modernizace jazykového vzdělávání na ZS Mikoláše AIše. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

107.3 Zvýšení rozpočtu roku 2021 o neinv. dotaci pro MVK ve výší 34,6 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.

107.4 Zadání na PD a inženýring na rekonstrukci a prodloužení vodovodu vul. Za Sokolovnou

+Obnovení PD + inženýring na splaškovou kanalizaci Za Sokolovnou + studii — koordinační situaci

komunikace Za Sokolovnou + majetkoprávní elaborát a návrh oddělení pozemků. Předkládá: Ing. C.

Mudruňka, ref. realizace staveb.

107.5 Vyhodnocení VŘ Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol. Předkládá: Ing. M.

Doubková, ref. ZP.

107.6 Žádost DDM Praha-Suchdol o souhlas s umístěním QR kódů na on-line stezky. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

107.7 Zaměstnanecký fond Mč Praha-Suchdol, pravidla tvorby a čerpání — novela. Předkládá:

tajemnice.

107.8 Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha-Suchdol pro rok 2021. Předkládá: J. Martincová, ref.

personální.

107.9 Darovací smlouvy na dary v oblasti mládežnického sportu na rok 2021. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury.

107.10 Darovací smlouvy na dary v sociální oblasti na rok 2021. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

107.11 Vyhlášení grantových programů MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury.

107.12 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele nábytku pro KKC. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

ref. výstavby.

107.13 Připomínky k zadání Dopravní studie k Urbanistické studii Nový Sedlec. Předkládá: starosta.

107.14 Sčítání lidu, domů a bytů. Předkládá: starosta.

107.15 Spolupráce čZU a Praha-Suchdol v oblasti bezpečnosti. Předkládá: starosta.

107.16 Navýšení ceny za ukládání odpadu — dodatek smlouvy č. 25/2020. Předkládá: lng. M. Doubková,

ref. ZP.

107.17 Umístění AlzaBoxu v Mč Praha-Suchdol. Pokračování bodu 104.20. Předkládá: starosta.

107.18 Covid 19 - opatření. Předkládá: tajemnice.

107.19 RO — navýšení roz. r. 2021 o neinv. dotaci ve výši 40 tis. Kč na projekt „Suchdol pro všechny“.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

107.20 Návrh vzorové smlouvy o budouci smlouvě o zřízení služebnosti a spolupráci. Předkládá: Ing.

V. Vik, místostarosta.



% ZÁPIS sz 107. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 24. UNORA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 15.10 hod

Program zasedání:

107.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2021 — ve výši 8 mil. Kč o poskytnutí účelových investičních

dotací z rezervy pro MČ HMP. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se

zvýšením rozpočtu na rok 2021 o investiční dotaci v celkové výši 8 mil. Kč na akci Zahrady se

hřbitovem u kaple sv. Václava, ORG 81490, a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové

opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4251 —

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 84, ORJ 254, ORG

81490, zvýšit 0 Kč 8.000.000,-; výdajová strana: odpa 3745 — péče o vzhled obcí a veř. zeleň a pol.

6121 — budovy, haly a stavby, ÚZ 84, ORJ 254, ORG 81490 zvýšit o Kč 8.000.000,-. Rozpočtové

opatření bude provedeno pod č. dokladu 3004. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2021

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

Rada ukládá úřadu zajistit provedení rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.2 RO - poskytnutí fin. prostředků k Projektůvm OPPPR vcelkové výši 961,2 tis. Kč na

projekt Modernizace jazykového vzdělávání na ZS Mikoláše Alše. Předkládá: J. Štůla, vedoucí

EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu r. 2021 o poskytnutí účelových fin.

prostředků vrámci OPPPR v celkové výši 961,2 tis. Kč na projekt „Modernizace jazykového

vzdělávání na ZŠ Mikoláše Alše“ a žádá FV a ZMČ o projednání RO. Rada ukládá EO zařadit fin.

prostředky do rozpočtu r. 2021 dle pokynu MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.3 Zvýšení rozpočtu roku 2021 o neinv. dotaci pro MVK ve výší 34,6 tis. Kč. Předkládá:

J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s rozpočtovou úpravou a navýšením rozpočtu

na rok 2021 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 33.100 Kč pro místní

veřejnou knihovnu a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa

6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a

jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 607, zvýšit 0 Kč 33.100,-; výdajová strana: odpa

3314 - činnosti knihovnické a pol. 5136 — knihy, učební pomůcky a tisk,ÚZ 81, ORJ 607, zvýšit 0 Kč

34.100,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3008, dotace podléhá finančnímu vypořádání

za rok 2021 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle

metodiky MHMP. Rada ukládá úřadu zajistit provedení rozpočtového opatření. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

107.4 Výběrové řízení na studii rekonstrukce ulice Za Sokolovnou, zpracování kompletní

projektové dokumentace a inženýrskou činnost na splaškovou kanalizaci a vodovod v ulici

Za Sokolovnou. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace staveb. Usnesení rady: Rada ukládá

úřadu provést výběrové řízení na zhotovitele :

1) Návrhu rekonstrukce komunikace ul. Za Sokolovnou včetně zeleně, chodníků, uspořádání

podzemních sítí (elektro, SLP, plyn, voda, splašková kanalizace, VO) a majetkového elaborátu

s návrhem na oddělení pozemků pro stavbu komunikace

2) Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně propočtu investičních nákladů na

stavbu kanalizace a vodovodu v ulici Za Sokolovnou,.

3) Inženýrskou činnost — obstarání veřejnoprávního povolení stavby vodovodu a splaškové

kanalizace,

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



4) Prováděcí dokumentace na vodovod a kanalizací včetně výkazu výměr a kontrolního

položkového rozpočtu.

Hlasování o usnesení: 4-0-1

107.5 Vyhodnocení VŘ Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol. Předkládá: Ing. M.

Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada na základě doporučení Komise pro posouzení a hodnocení

nabídek účastníků v zadávacím řízení na akci „Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol“

vybírá jako zhotovitele zakázky firmu Ing. Milada Bulderbergsová — BOTANICA, IČ: 64568768,

Prusíkova 242/13, 155 00 Praha 5 — Stodůlky, za cenu 417.820 Kč bez DPH, tj. 505.562,2 Kč s DPH

21 %. Údržba zeleně bude v souladu se smlouvou fakturována dle skutečného rozsahu provedených

prací. Rada ukládá připravit k podpisu smlouvu o dílo, která byla součástí zadávací dokumentace na

uvedenou zakázku, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.6 Žádost DDM Praha-Suchdol o souhlas s umístěním QR kódů na on-Iine stezky.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s umístěním

QR kódů pro spuštění on-line hry na mobiliáři v majetku městské části. Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.7 Zaměstnanecký fond MČ Praha-Suchdol, pravidla tvorby a čerpání — novela. Předkládá:

tajemnice. Usnesení rady: Rada schvaluje novelu dokumentu Zaměstnanecký fond MC Praha-

Suchdol — pravidla tvorby a čerpání zaměstnaneckého fondu s účinností od 1. 4. 2021. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

107.8 Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha-Suchdol pro rok 2021. Předkládá:

J. Martincová, ref. personální. Usnesení rady: Rada schvaluje rozpočet zaměstnaneckého fondu MC

Praha-Suchdol pro rok 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.9 Darovaci smlouvy na dary v oblasti mládežnického sportu na rok 2021. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada na základě usnesení Zastupitelstva č.j.

12/7/2021 ze dne 18. 2. 2021 schvaluje následující darovací smlouvy sportovním organizacím

na podporu práce s mládeží: darovací smlouvu č. 12/2021 na dar Tělovýchovné jednotě Slavoj

Suchdol, IČ 17048290, ve výši 557 tis. Kč, darovací smlouvu č. 13/2021 na dar Tělovýchovné

jednotě Sokol Suchdol-Sedlec, IČ: 69060177, ve výši 173 tisíc Kč. Rada pověřuje starostu

podpisem uvedených smluv. Rada ukládá vedoucímu EO, aby po podpisu smluv zajistil zaslání

darů na účty příjemců. Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.10 Darovaci smlouvy na dary v sociální oblasti na rok 2021. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Usnesení rady: Rada na základě usnesení Zastupitelstva č. j. 12/6/2021 ze dne

18.2.2021 schvaluje následující darovací smlouvy s požadavkem na předložení zprávy

ovyužití daru - sociální oblast: darovací smlouvu č. 9/2021 na dar Domovu sv. Karla

Boromejského, IČ 65400143 ve výši 120 tisíc Kč, darovací smlouvu č. 10/2021 na dar

HORIZONTu — centru služeb pro seniory, IČ 73632813, ve výši 390 tisíc Kč, a darovací

smlouvu č. 11/2021 na dar Domovu Sedlec SPMP o.p.s., IČ 24252999, ve výši 60 tisíc Kč.

Rada pověřuje starostu podpisem uvedených smluv. Rada ukládá vedoucímu EO, aby po

podpisu smluv zajistil zaslání darů na účty příjemců. Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.11 Vyhlášení grantových programů MČ Praha-Suchdol na rok 2021. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí s vyhlášením grantů pro

rok 2021 v celkové výši 335.000 Kč v následujících oblastech: Grantový program na podporu

sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů v celkové výši 70 tis. Kč, Grantový program v oblasti

kultury a vzdělávání v celkové výši 150 tis. Kč, Grantový program na podporu práce s dětmi a

mládeží v celkové výši 115 tis. Kč. Grantové programy budou zveřejněny na úřední desce dne 25. 2.

2021. Lhůta pro podání žádosti do podatelny ÚMČ je stanovena od 29. 3. 2021 8:00 do 12. 4. 2021

do 17:00 hodin. Rada ukládá úřadu, aby zajistil vyvěšení grantových programů na úřední desce a

webových stránkách MČ. Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.12 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele nábytku pro KKC. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po provedeném poptávkovém řízení vybrala

dodavatele na dodávku a montáž vestavěného nábytku vč. dopravy a montáže do Kulturně-

komunitního centra radnice MČ: dodavatel Marek Lust, IČ: 70361240, za cenu 361.222,75 Kč bez

DPH, tj. 437.079,53 Kč s DPH 21 %. Vybraný zhotovitel podal nabídku s nejnižší cenou. Platba

proběhne formou proplacení zálohové faktury na materiál ve výši 100.000 Kč a vyúčtovací faktury na

zbylých 337.079,53 Kč s DPH. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky.. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



107.13 Připomínky kzadání Dopravní studie k Urbanistické studii Nový Sedlec. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Ráda schvaluje připomínky k zadání Dopravní studie k Urbanistické studii

Nový Sedlec. Ráda ukládá starostovi, aby zajistil zaslání připomínek na IPR Praha. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

107.14 Sčítání lidu, domů a bytů. Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí informaci Českého

statistického úřadu o Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, které bude zahájeno o půlnoci z 26. na

27.3. 2021. Usneseni rady: Rada ukládá úřadu zveřejnit informace o sčítání na webu MČ a

v informačních vývěskách. Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.15 Spolupréce ČZU a Praha-Suchdol v oblasti bezpečnosti. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Ráda souhlasí se spoluprací s ČZU v oblasti bezpečnosti formou sdílení mobilní ostrahy, která

ve večerních a nočních hodinách v období od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 přispěje ke zlepšení

pořádku a zvýšení bezpečnosti na území MČ. Ráda souhlasí s cenou za obchůzkový systém

ostrahy po dobu 4 měsíců ve výši 233.818 Kč bez DPH. Rada schvaluje Smlouvu o spolupráci s

Českou zemědělskou univerzitou na výše uvedené činnosti a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.16 Navýšení ceny za ukládání odpadu — dodatek smlouvy č. 25/2020. Předkládá: Ing.

M. Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada po úpravách z důvodu zákonného navýšení poplatků za

skládkování odpadu souhlasí s navýšením ceny za odvoz a ukládání odpadů na skládku a pověřuje

starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy č. 25/2020 s dodavatelem přistavení a odvozu

velkoobjemových kontejnerů Petrem Kuklou. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

107.17 Umístění AlzaBoxu v MČ Praha-Suchdol. Pokračování bodu 104.20. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada odkládá na příště. Hlasování o usneseni: 5-0-0

107.18 Covid 19 — opatření. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Ráda bere na

vědomí předání respirátorů FFP 2 mateřským školám a základní škole a dále bere na vědomí

informaci lng. Krulíkové o přijatých opatřeních proti šíření Covid-19 na úřadě městské části. Rada

doporučuje v maximálním míře využívat na pracovištích respirátory, zásadně omezit kontakty

pracovníků na nezbytné minimum a dále doporučuje důrazně vyžadovat od návštěvníků úřadu

užívání respirátorů. V nutných případech doporučuje poskytnout občanům pro jednání na úřadě

respirátor z rezerv MČ. Rada ukládá úřadu průběžně zajišťovat ochranné prostředky proti Covid-19.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.19 RO - navýšení rozpočtu r. 2021 o neinv. dotaci ve výši 40 tis. Kč na projekt „Suchdol

pro všechny“. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s rozpočtovou

úpravou a navýšením rozpočtu na rok 2021 o neinv. dotaci ve výši 40.000 Kč na projekt „Suchdol

pro všechny“ v rámci Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro

rok 2021 a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 —

převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, UZ 115, ORJ 504, zvýšit 0 Kč 40.000,-; výdajová strana: odpa 4349 —

ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva, pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 115, ORJ

504 zvýšit 0 Kč 40.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3007, dotace podléhá

finančnímu vypořádání za rok 2021 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ,

ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

107.20 Návrh vzorové smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a spolupráci.

Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta. Rada odkládá na příště.

Zasedání bylo ukončeno v 17.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 2. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


