
Program 116. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

28. dubna 2021

116.1 RO — navýšení roz. „" 2021 o neinvestiční dotaci ve výši 430,8 tis. Kč na akci EU-Šablony III MŠ

Gagarinova. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

116.2 RO - Navýšení rozpočtu roku 2021 - o částku 808 166,83 Kč projekt SMACKER. Překládá: J.

Stůla, vedoucí EO.

116.3 RZ - zařazení čerpání dotace ve výši 961,2 tis. Kč na akci Modernizace jazykového vzdělávání

na Základní škole Mikoláše Alše. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

116.4 Výpůjčka nebytových prostor v KKC pro činnost Mateřského klubu Rybička - vyhodnocení

záměru č. 24.2021. Předkládá: tajemnice.

116.5 Přehled a vyhodnocení podaných žádostí o granty MČ Praha-Suchdol. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury..

116.6 Aktualizace složení povodňové komise MČ Praha-Suchdol. Předkládá: tajemnice.

116.7 Oprava ul. Gagarinova - asfaltová suspenze. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

116.8 ZŠ VZT — výměna dveří u ředitelny. Předkládá: MgA. J. Navrátilová.

116.9 Žádost DDM o financování úprav na detašovaném pracovišti ve Stehlíkově ulici. Předkládá:

starosta.

116.10 Opravy komunikací a chodníků 2021. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

116.11 Informace k vyúčtování služeb v bytových domech za r. 2020. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

116.12 Vyhodnocení záměru č. 25.2021 na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 393/3, díl B k.ú.

Sedlec o výměře 310 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. „

116.13 RO - Nvavýšení rozpočtu roku 2021 - o částku 380.000 Kč na posílení bezpečnosti v MC.

Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO. „

116.14 Změna nájmu pozemků - pacht CZU. Pokračování bodu 115.4. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

116.15 Rozšíření kamerového systému na území MČ - 2021. Předkládá: starosta.

116.16 žádost čzu o krátkodobý pronájem pozemku pro deponii. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP.

116.17 Covid 19 — opatření. Předkládá: starosta.

116.18 Poděkování zdravotníkům z Nemocnice Na Františku za očkování. Předkládá: starosta.

116.19 Poděkování zdravotníkům z ÚVN Praha za očkování. Předkládá: starosta.

119.20 Výsledek VŘ na zhotovení vodovodní a elektro přípojky pro komunitní zahradu. Předkládá: Ing.

C. Mudruňka, ref. realizace investic.



ZÁPIS sz 116. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 28. DUBNA 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. Hrobská, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.25 hod.

Program zasedání:

116.1 RO - navýšení rozpočtu r. 2021 o neinvestiční dotaci ve výši 430,8 tis. Kč na akci EU-

Šablony III MŠ Gagarinova. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2021 o účelovou neinvestiční dotáci ze státního rozpočtu

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy OP WV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování — Šablony pro MŠ a ZŠ III, na akci EU-Šáblony lll MŠ Gagarinova, ve

výši 430.857,00 Kč a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmová strana:

odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — neinv. převody mezi

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ÚZ 33063, ORJ 412, ORG 15454, zvýšit

0 Kč 430.800,-; výdajová strana: odpa 3111 — mateřské školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery

zřízeným příspěv. org., UZ 103133063, ORJ 412, ORG 15454, zvýšit 0 Kč 215.400,-; odpa 3111 —

mateřské školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org., UZ 103533063, ORJ 412,

ORG 15454, zvýšit 0 Kč 215.400,-. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 2020.

Podmínky pro použití této dotace a její vyúčtování a další podmínky jsou Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí dotace (20_081/0019256—MS

Gagarinova), které bylo tímto ministerstvem vystaveno přímo na příjemce dotace. Rada ukládá

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

116.2 RO - Navýšení rozpočtu roku 2021 - o částku 808.166,83 Kč, projekt SMACKER.

Překládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Ráda souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2021

o neinvestiční transfer z projektu SMACKER v celkové výši 808,1 tis. Kč a v souvislosti s tím

schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 0 a pol. 4152 — neinv. transfery

přijaté od mezinár. institucí, ORJ 301, zvýšit 0 Kč 808.100,-; výdajová strana: odpa 2291 —

mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5021 — ostatní os. výdaje, ORJ 301, zvýšit 0 Kč 410.000,-;

odpa 2291 — mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5031 — povinné pojistné na soc. zabezpečení a

příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, ORJ 301, zvýšit 0 Kč 15.000,-; odpa 2291 — mezinárodní

spolupráce vdopravě a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, ORJ 301 zvýšit 0 Kč

15.000,-; odpa 2291 — mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 301,

zvýšit 0 Kč 368.100,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ á ORG dle metodiky MHMP. Ráda

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

116.3 RZ - zařazení čerpání dotace ve výši 961,2 tis. Kč na akci Modernizace jazykového

vzdělávání na Základní škole Mikoláše Alše. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady:

Ráda souhlasí s čerpáním dotace ve výši 961,2 tis. Kč na akci Modernizace jazykového vzdělávání

na Základní škole Mikoláše Alše takto: výdajová strana: odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 5901 —

nespecifikované rezervy, UZ 108100104, ORJ 412, ORG 2541056, snížit 0 Kč 128.300,-; odpa 6409 —

ost. činnosti j.n. a pol. 5901 — nespecifikované rezervy, UZ 108517050, ORJ 412, ORG 2541056, snížit

0 Kč 160.400,-; odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 6901 — rezervy kapitálových výdajů, UZ

108100105, ORJ 412, ORG 2541056, snížit 0 Kč 298.900,-; odpa 6409 — ost. činnosti j.n. a pol. 6901

— rezervy kapitálových výdajů, UZ 108517985, ORJ 412, ORG 2541056, snížit 0 Kč 373.600,-; odpa

3113 — základní školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org., UZ 108100104, ORJ

412, ORG 2541056, zvýšit 0 Kč 128.300,-; odpa 3113 — základní školy a pol. 5336 — neinvestiční

transfery zřízeným příspěv. org., UZ 108517050, ORJ 412, ORG 2541056, zvýšit 0 Kč 160.400,-; odpa

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



3113 — základní školy a pol. 6356 — jiné investiční transfery zřízeným příspěv. org., UZ 108100105,

ORJ 412, ORG 2541056, zvýšit 0 Kč 298.900,-; odpa 3113 — základní školy a pol. 6356 — jiné

investiční transfery zřízeným příspěv. org., UZ 108517985, ORJ 412, ORG 2541056, zvýšit 0 Kč

373.600,-. 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

rozpočtové změny. Hlasování o usnesení: 5-0-0

116.4 Výpůjčka nebytových prostor v KKC pro činnost Mateřského klubu Rybička —

vyhodnocení záměru č. 24.2021. Předkládá: tajemnice. Rada odkládá na příště.

116.5 Přehled a vyhodnocení podaných žádostí o granty MČ Praha-Suchdol. Předkládá: Z.

Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Rada schvaluje následující granty a dotace:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast Předkladatel Schválená dotace

Grant v oblasti sportu TJ Slavoj Suchdol 35 000 Kč

Félix Fernández a Kateřina 35 000 Kč

Dušková

Grant v oblasti kultury Centrum Horizont 16 000 Kč

MS Hubertus 15 000 Kč

LOWI z.s. 21 000 Kč

MK Rybička CASD 70 000 Kč

Suchdol žije, z.s. 25 000 Kč

Grant v oblasti práce s dětmi a mládeží DC Mlád'átka 15 000 Kč

MK Rybička CASD 55 000 Kč

Linka bezpečí, z.s. 15 000 Kč

Suchdol žije, z.s. 30 000 Kč     
Podmínkou poskytnutí finančních prostředků je doplnění formálních náležitostí žádostí o granty.

Rada ukládá úřadu zajistit doplnění žádostí a připravit smlouvy o poskytnutí schválených dotací.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

116.6 Aktualizace složení povodňové komise MČ Praha-Suchdol. Předkládá: tajemnice.

Usnesení rady: Rada jmenuje Jakuba Bártu, velitele JSDH, členem povodňové komise městské části

Praha-Suchdol. Rada bere na vědomí, že bývalý velitel JSDH p. Oldřich Bradáč zůstává členem

povodňové komise z titulu funkce starosty SDH Suchdol. Ostatní členové povodňové komise

zůstávají beze změny. Hlasování o usnesení: 5-0-0

116.7 Oprava ul. Gagarinova - asfaltová suspenze. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace

investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s nabídkou společnosti Bitunova spol. s r.o. na opravu

komunikace části ulice Gagarinova, části ul. Na Mírách a části ul. Vysokoškolská pomocí dvouvrstvého

postřiku ze silniční emulze za jednotkovou cenu 122,9 Kč/m2 bez DPH, předpokládaný rozsah do 1 400

m2, práce budou fakturovány dle výkazu provedených prací. Rada ukládá úřadu neprodleně objednat

opravy uvedených ulic a pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

116.8 Stavba „ZŠ Suchdol — zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová. Usnesení rady: Rada na základě posouzení stavu dveří v 1. NP

nové budovy (zejména protipožárních), souhlasí s výměnou původních dveří místo jejich celkové

repase a dále souhlasí s navýšením ceny stavby vlivem výměny dveří včetně všech souvisejících

prací max. 0 191.554,07 Kč bez DPH. Cena byla stanovena v souladu s podmínkami smlouvy o dílo

uzavřené se spol. EKIS s.r.o. Rada ukládá úřadu připravit příslušný změnový list a předložit

k projednání dodatek smlouvy č. 30/2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

116.9 Žádost DDM o financovéni úprav na detašovaném pracovišti ve Stehlíkově ulici.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí se záměrem financování oprav podlahové krytiny

v objektu ve správě městské části ve Stehlíkové ulici, který je pronajat pro činnost Domu dětí a

mládeže Rada současné děkuje ředitelce DDM za vstřícnou spolupráci a zejména za zajištění

hlídání nejmenších předškolních dětí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



116.10 Opravy komunikací a chodníků 2021. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

Usnesení rady: Rada po provedeném průzkumu jednotkových cen vybrala dodavatele pro opravu

asfaltových komunikací pomocí technologie ITHR: společnost STREET, s.r.o., IČO: 24663310 za

jednotkovou cenu 483 Kč/m2 bez DPH, předpokládaný rozsah oprav cca 200 m2, práce budou

fakturovány dle výkazu provedených prací. Ráda ukládá úřadu opravy neprodleně objednat a

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

116.11 Informace k vyúčtování služeb v bytových domech za r. 2020. Předkládá: H. Felgrová, ref.

BH. Ráda odkládá ná příště.

116.12 Vyhodnocení záměru č. 25.2021 na pronájem části pozemku - zahrádky, parc. č. 393/3,

díl B k.ú. Sedlec o výměře 310 m2. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rad : Rada schvalu'e

pronájem části pozemku parc. č. 393/3, díl B o výměře 310 m2, k.ú. Sedlec pánu_

který se k záměru přihlásil jako první a je občanem MČ Praha-Suchdol, za následujících podmínek:

nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; cena za pronájem činí 15 Kč za m2 a

rok; při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. odstraní všechny stavby a

zařízení a uvede jej do řádného stavu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak, pokud tak neučiní,

bude vyklizení provedeno na náklady nájemce; zahrádka není určena k bydlení; možnost umístění

zahradního domku pro potřeby zahrádkářské činnosti o rozloze max. 3x3 metry. Rada po úpravách

schvaluje nájemní smlouvu č. 028/2021 s p. Hladkým na pronájem uvedeného pozemku a pověřuje

starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0

116.13 RO - Navýšení rozpočtu roku 2021 o částku 380.000 Kč na posílení bezpečnosti v MČ.

Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2021

o 380 tis. Kč na posílení bezpečnosti na území MČ a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové

opatření: příjmová strana: odpa 0 a pol. 8115 — změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních

účtech kromě změn stavů účtů státních fin. aktiv, které tvoří kapitolu OSFA, ORJ 1000, zvýšit so Kč

380.000,-; výdajová strana: odpa 5311 — bezpečnost a veřejný pořádek a pol. 5137 — drobný hmotný

dl. majetek, ORJ 701 zvýšit 0 Kč 80.000,-; odpa 5311 — bezpečnost a veřejný pořádek a pol. 5169 —

nákup ost. služeb, ORJ 701 zvýšit 0 Kč 300.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Ráda ukládá úřadu zajistit provedení rozpočtové změny. Hlasování o usnesení:

5-0-0

116.14 Změna nájmu pozemků - pacht ČZU. Pokračování bodu 115.4. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Rada schvaluje dodatky ke smlouvám č. 110/2008, č. 116/2009 a č. 33/2011,

sČeskou zemědělskou univerzitou vPraze, školní zemědělský podnik Lány, IČ: 60460709 se

sídlem: Zámecká 419, Lány 270 61. Těmito dodatky se upravuje výměra propachtovaných pozemků,

zvyšuje se roční nájemné 2 1.074 Kč/ha na 3.000 Kč/há á výpovědní lhůta se mění na jeden rok.

Rada pověřuje starostu podpisem těchto dodatků. Hlasování o usnesení: 5-0-0

116.15 Rozšíření kamerového systému na území MČ — 2021. Předkládá: starosta. Rada bere

návrh na vědomí.

116.16 žádost čzu o krátkodobý pronájem pozemku pro deponii. Předkládá: lng. M. Doubková,

ref. ŽP. Usnesení rady: Ráda neschvaluje krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 2307/1 k. ú.

Suchdol zejména z důvodu vysoké prašnosti a hluku při úpravě zeminy, které jsou předmětem

opakovaných stížností občanů. Rada ukládá úřadu, aby informoval ČZU o stanovisku rady.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

116.17 Covid 19 — opatření. Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí informaci o možnostech

testování žáků na COVID 19 a o očkování seniorů v MČ. Usnesení rady: Rada děkuje lng. Věře

Štěpánkové á realizačnímu týmu, který pomáhal s organizací a za kvalitní a bezproblémově

zabezpečení očkování na radnici. Hlasování o usnesení: 5-0-0

116.18 Poděkování zdravotníkům z Nemocnice Na Františku za očkování. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Ráda děkuje zdravotníkům z Nemocnice Na Františku za opakované očkování seniorů,

které proběhlo v úterý 27. 4. 2021 na radnici MČ. Rada děkuje vedení a zdravotníkům Nemocnice Na

Františku za opakované očkování seniorů a osob s chronickým onemocněním na území městské části,

což velmi uvítali suchdolští obyvatelé, protože nemuseli cestovat do vzdálených a zejména pro některé

hůře dostupných vakcinačních center. Očkovaní velmi oceňovali profesionalitu všech členů týmu, jejich

vstřícný přístup a rychlost, s níž vše probíhalo. Také podpora a součinnost při plánování a organizaci

byla opravdu příkládná.Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



116.19 Poděkování zdravotníkům z ÚVN Praha za očkování. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada děkuje vedení ÚVN a zdravotníkům z Mobilního vakcinačního týmu Ústřední vojenské

nemocnice za očkování suchdolských seniorů, které proběhlo ve středu 28. 4. 2021 v prostorách

Komunitního centra PÚDA v budově radnice městské části. Očkovaní velmi oceňovali profesionalitu

všech členek týmu, jejich vstřícný a milý přístup. Většina naočkovaných 98 seniorů a osob

schronickými onemocněním velmi pozitivně hodnotila možnost očkování v blízkosti [bydliště bez

nutnosti cestovat. Také z hlediska organizace probíhala spolupráce s očkovacím týmem UVN opravdu

hladce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

119.20 Výsledek VŘ na zhotovení vodovodní a elektro přípojky pro komunitní zahradu.

Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na příště.

Zasedání bylo ukončeno v 19.12 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 4. 2021

 podpis ověřovatelů:

 podpis starosty MČ:


