
Program 130. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

25. srpna 2021

130.1 Opravy komunikací a chodníků 2021, pokračování bodu121.3. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

130.2 Návrh vzorové Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Předkládá: Ing.

V. Vik, místostarosta.

130.3 Kaple sv. Václava - Dodatek 5 ke smlouvě SML 181/2020 + ZL 3 (rozpočet na opravu stropu) se

spol. Lanostav. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby.

130.4 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem bytu č. 10, Stehlíkova 928. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

130.5 Výběr dodavatele kontejnerové nástavby vozidla Zebra - sypač vozovek. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

130.6 Výběr dodavatele rámové profesionální elektrocentrály pro JSDH. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

130.7 Posouzení podmínek pro zařízení staveniště Dvorská. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

130.8 Dodatek č. 1 Pracovního řádu Úřadu MČ Praha-Suchdol a Místní veřejné knihovny. Předkládá:

tajemnice.

130.9 Zpráva o plnění opatření k nápravě nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020.

Předkládá: tajemnice.

130.10 Základní ceník pronájmu prostor a zapůjčení vybavení Komunitního centra Půda. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury.

130.11 Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných

prostranstvích. Předkládá: starosta.

130.12 Dohoda o pronájmu skákacího hradu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

130.13 Žádost spolku Suchdol žije 2.5. 0 spoluorganizaci festivalu Suchdolská Letní Otevřená Náruč .

Pokračování bodu 128.9. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

130.14 Smlouva o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu divadelní

pohádka O Budulínkovi, pátek 3. září 2021 v Komunitním centru Půda. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury.

130.15 Změna jízdních řádů linek 359 a 409. Předkládá: starosta.

130.16 Vyhlášení VŘ na cisternovou automobilovou stříkačku pro JSDH. Předkládá: Ing. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

130.17 Dopravní opatření v ul. Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta.

130.18 Smlouva o dílo na údržbu veřejné zeleně 2022. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.



ZÁPIS sz 13o. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 25. SRPNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 16.20 hod.

130.1 Opravy komunikací a chodníků 2021, pokračování bodu 121.3. Předkládá: Ing. V. Vik,

místostarosta. Usnesení Rady: Ráda bere na vědomí, že spol. Strabag na vlastní náklady provede

lokální opravu výtluku v komunikaci ul. K Roztokům. a ukládá úřadu potvrdit provedení bezplatné

opravy v rámci kontrolních dnů stavby. Ráda dále souhlasí s objednáním opravy jízdního pruhu

komunikace K Roztokům mezi ul. Suchdolská a Zákolanská u společnosti DAP, a.s., Sarajevská

1498/17, Praha, IČ 26508583 s tím, že oprava bude provedena dle skutečného rozsahu a za

jednotkové ceny dle předchozího výběru zhotovitele oprav asfaltových komunikací. Předpokládaná

cena prácí 676.210 Kč bez DPH, termín realizace do 31.10. v koordinaci s obnovou komunikací v

Novém Suchdole. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.2 Návrh vzorové smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

Předkládá: Ing. V. Vik, mistostarosta. Usneseni rady: Rada po úpravách souhlasí s předloženým

návrhem úprav vzorové smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi

městskou částí Praha-Suchdol a PREdistribuce, a. s. a ukládá lng. Vikovi předat připomínky Mgr.

Čiernemu a požádat o dokončení projednávání smlouvy s PREdistribuce, a. s. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

130.3 Kaple sv. Václava - Dodatek 5 ke smlouvě SML 181/2020 se spol. Lanostav. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje dodatek č. 5 ke

smlouvě 181/2020 se spol. Lanostav na realizaci stavby Rekonstrukce kaple sv. Václava. Dodatek

rozšiřuje předmět smlouvy o opravu stropu a restaurování fresek na stropě. Celková cena za dílo

bez DPH stanovená smlouvou o dílo a dodatkem smlouvy č. 1, 2, 3, 4 se zvyšuje tímto dodatkem č.

5 o 655.820,30 Kč bez DPH na celkovou cenu 5.603.240,33 Kč bez DPH. Maximální doba realizace

prací se v důsledku rozšíření předmětu dílá prodlužuje o 20 týdnů na 61 týdnů. Rada ukládá úřadu

připravit příslušné rozpočtové opatření a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 5 SoD 181/2020.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.4 Vyhodnoceni výběrového řízení na pronájem bytu č. 10, Stehlíkova 928. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že do výběrového řízení na

pronájem bytu č. 10 v domě č.p. 928 v ul. Stehlíkova se přihlásili 3 zájemci. Rada konstatuje, že při

rovnosti nabídek nelze transparentním á nediskriminačním způsobem vybrat nájemce bytu, protože

v podmínkách výběrového řízení nebylo kromě výše nabídkové ceny stanoveno další kritérium.

Ráda ruší výběrového řízení a ukládá úřádu neprodleně informovat uchazeče a připravit nové

výběrové řízení, které stanoví kritérium pro případ rovnosti výše nabízeného nájemného. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

130.5 Výběr dodavatele kontejnerové nástavby vozidla Zebra - sypač vozovek. Předkládá: Ing.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda na základě předloženého průzkumu cen vybírá

jako nejvýhodnější nábídku společnosti BAUCAR, spol. s.r.o., IČ: 62579347, se sídlem Na Zlíchově

328/4, 152 00, Praha 5., za cenu 172.000 Kč bez DPH,. Rada ukládá úřádu připravit objednávku a

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

130.6 Výběr dodavatele rámové profesionální elektrocentrály pro JSDH. Předkládá: lng.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Ráda odkládá na příště.

130.7 Posouzení podmínek pro zařízení staveniště Dvorská. Předkládá: Ing. V. Vik,

mistostarosta. Usneseni rady: Rada souhlasi s objednáním posouzení podmínek pro zřízení

zařízení staveniště poblíž ul Dvorská včetně zpracování situace a propočtu nákladů u spol. Support

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



design s.r.o., Tyršova 269, 438 01 Žatec, IČ: 07773030 s termínem do 6 týdnů od objednání za cenu

25.500 Kč bez DPH. Ráda ukládá úřadu posouzení v rozsahu nabídky objednat. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

130.8 Dodatek č. 1 Pracovního řádu Úřadu MČ Praha-Suchdol a Místní veřejné knihovny.

Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Rada schvaluje dodatek č. 1 směrnice č. 7/2021, Pracovního

řádu Úřadu městské části Praha-Suchdol a Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole, která se

doplňuje o pravidla pro organizační složku Komunitní centrum Půda. Rada schvaluje účinnost

uvedeného dodatku směrnice od 1. 9. 2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.9 Zpráva o plnění opatření k nápravě nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ za rok

2020. Předkládá: tajemnice. Usnesení Rady: Ráda bere na vědomí předloženou písemnou dílčí

zprávu k 1. 9. 2021 o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku

přezkoumání hospodaření za rok 2020 a doporučuje ji zastupitelstvu k projednání na 15. zasedání.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.10 Základní ceník pronájmu prostor a zapůjčení vybavení Komunitního centra Půda.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda po úpravách schvaluje předložený

ceník pronájmu prostor a zapůjčení vybavení Komunitního centra Půda. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.11 Obecné závazná vyhláška hl. m. Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na

veřejných prostranstvích. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda trvá na stávajícím vymezení

rozsahu ulic a náměstí se zákazem požívání alkoholických nápojů. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.12 Dohoda o pronájmu skákacího hradu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení

rady: Rada schvaluje dohodu o nájmu skákacího hradu MAXI s_pro akci Den

bez aut dne 21. 9. 2021 za 2.590 Kč včetně DPH. Nájem bude hrazen z dotace HMP na tuto akci.

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

130.13 Žádost spolku Suchdol žije z.s. o spoluorganizací festivalu Suchdolská Letní Otevřená

Náruč. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda souhlasí se spoluorganizací

festivalu Suchdolská Letní Otevřená Náruč (SLON) v pátek 3. a sobotu 4. září 2021. Rada ukládá KC

Půda zajistit požadovanou spolupráci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.14 Smlouva o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu

divadelní pohádka O Budulinkovi, pátek 3. září 2021 v Komunitním centru Půda. Předkládá:

Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady: Ráda schvaluje Smlouvu o vytvoření a veřejném

nedivadelním provozování uměleckého výkonu s——Duhové divadlo Praha na produkci

„divadelní pohádka O Budulínkovi“ v pátek 3. září 2021 v Komunitním centru Půda. Rada pověřuje

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

130.15 Změna jízdních řádů linek 359 a 409. Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí.

130.16 Vyhlášení VŘ na cisternovou automobilovou stříkačku pro JSDH. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM. Hlasování o usnesení: Usnesení rady: Ráda souhlasí s vyhlášením

nadlimitního výběrového řízení na nákup vozidla s označením „Cisternová automobilová stříkačka“ pro

místní Jednotku sboru dobrovolných hasičů a pověřuje odbor OHSOM, aby neprodleně zajistil řádné

zveřejnění této zakázky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.17 Dopravní opatření v ul. Pod Rybníčkem. Předkládá: starosta. Ráda ve věci zaslaného

podnětu občanů konstatuje, že další změny v dopravních opatřeních budou zváženy po vyhodnocení

nyní instalovaných opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

130.18 Smlouva o dilo na údržbu veřejné zeleně 2022. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Rada

bere na vědomí, že smlouva na údržbu zeleně (sečení travnatých ploch) končí k 31.12.2021.

Usnesení rady: Ráda ukládá úřadu projednat se stávajícím poskytovatelem služby, spol. Pražské

služby, a.s., Praha 9, Pod Šancemi 444/1, možnost uzavřít v souladu se ZZVZ novou jednoroční

smlouvu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 s tím, že budou zachovány současné ceny služeb. Ráda

požaduje aktualizovat v nové smlouvě plochy sečení a údržby, zejména rozšířit sečení travnatých

ploch v ul. K Horoměřicům, plochy kolem cyklohřiště, psího hřiště a prověřit plochy sečení u

stromořadí v oblasti Výhled. V případě neuzavření smlouvy na rok 2022 3 PS, a.s. ukládá ráda úřadu

provést výběrové řízení na poskytovatele služeb na období 2022-2024 v termínu do 20. 12. 2021.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 26. 08. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


