
Program 135. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

29. září 2021

135.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2021 o poskytnutí neinv. účelových prostředků ve výši 175 tis. Kč

na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR v r. 2021. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

135.2 Navýšení rozpočtu roku 2021 — o částku 3.076.000 Kč na Restaurování vnitřních maleb v kapli

sv. Václava. Předkládá: starosta.

135.3 Úpravy nájemní smlouvy - výběrové řízení. Předkládá: lng. M. Kosař, vedouci OHSOM.

135.4 Výpověď z nájemní smlouvy č. 190/2018 — zahrádka, na části pozemku parc. č. 393/3, dil C.

Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

135.5 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 182/2020 - TDI stavby „Rekonstrukce kaple svatého

Václava“ a stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby.

135.6 Zadávací dokumentace akce Restaurování maleb v kapli Sv. Václava. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová.

135.7 Změna projektové dokumentace stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava. Předkládá:

MgA. J. Navrátilová.

135.8 Vyhodnocení cenového průzkumu pro zhotovení přípojek v MČ Praha-Suchdol 2021. Předkládá:

lng. Č. Mudruňka, ref. realizace staveb.

135.9 Výběr dodavatele 14 lamp v areálu MŠ Gagarinova. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace

staveb.

135.10 RO — změna rozpočtu roku 2021— převod mezi odpa ve výši 110 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, ved.

EO.

135.11 Projekt na doplnění drobně zeleně do zrekonstruovaných ulic na Budovci (Májová, Lysolajská,

Výjezdní). Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP.

135.12 Akce Revitalizace plochy u BD Výhledy - umístění dřevěného prvku (maják). Předkládá: Ing, M.

Doubková, ref. ŽP.

135.13 Úklid komunikaci a chodníků po rekonstrukcích a opravách. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

135.14 Patrola ČZU — vyhodnocení za srpen. Předkládá: starosta.

135.15 Poděkování panu N- za vzornou údržbu hřiště. Předkládá: Ing. M: Kosař, vedoucí

OHSOM.

135.16 Prevence alkoholismu a užívání drog. Předkládá: lng. Hrobská Mináriková.

135.17 Aktualizace cenové mapy. Předkládá: starosta.

135.18 Poděkování za spolupráci v rámci XVI. Suchdolského (P)osvícení. Předkládá: Z: Krumpholcová,

vedoucí KC Půda.





ZÁPIS 2; 135. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 29. zÁŘí 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — mistostarostka

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluven: Ing. Václav Vik — místostarosta

Ověřovatelé: Ing. Štěpánková, Ing. Hrobská

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 16.15 hod.

135.1 RO - navýšení rozpočtu roku 2021 o poskytnutívneinv. účelových prostředků ve výši 175

tis. Kč na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR v r. 2021. Předkládá: J. Štůla, ved. EO.

Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2021 o účelovou neinv. dotaci v celkové

výši 175 tis. Kč na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v r. 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 98071, ORJ 901, zvýšit 0 Kč 175.000,-; výdajová strana: odpa 6114 — volby do

parlamentu CR a pol. 5011 — platy zam. v prac. poměru, UZ 98071, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 13.000,-;

odpa 6114 — volby do parlamentu ČR a pol. 5021 — ostatní osobní výdaje, UZ 98071, ORJ 901 zvýšit

0 Kč 121.000,-; odpa 6114 — volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a pol. 5031 —

povinně poj. na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zam, UZ 98071, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 3.300,-; odpa

6114 — volby do parlamentu CR a pol. 5032 — povinné poj. na veř. zdr. poj., UZ 98071, ORJ 901 zvýšit

0 Kč 1.200,- ; odpa 6114 — volby do parlamentu CR a pol. 5132 — ochranné pomůcky, UZ 98071, ORJ

901 zvýšit 0 Kč 1.500,—; odpa 6114 — volby do parlamentu CR a pol. 5139 — nákup materiálu j.n.„ UZ

98071, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 5.000,-; odpa 6114 — volby do parlamentu CR a pol. 5161 — poštovné, UZ

98071, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 1.000,-; odpa 6114 — volby do parlamentu CR a pol. 5164 — nájemné, UZ

98071, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 14.000,-; odpa 6114 — volby do parlamentu ČR a pol. 5168 — zpracování

dat a služby související s informačními technologiemi, UZ 98071, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 7.000,-; odpa

6114 — volby do parlamentu CR a pol. 5175 — pohoštění, UZ 98071, ORJ 901 zvýšit 0 Kč 8.000,-.

Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 2101. Příjmy í výdaje budou označeny UZ, ORJ a

ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá úřadu zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

135.2 Navýšení rozpočtu roku 2021 — o částku 3.076 tisic Kč na restaurování vnitřních maleb

v kapli sv. Václava. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na

rok 2021 v celkové výši 3.076.000 Kč na restaurování vnitřních maleb v kapli sv. Václava a v té

souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmové 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 0 Kč 3.076.000,-; výdajová strana: odpa 3322 — zachování a

obnova kulturních památek a pol. 5171 — opravy a udržování, ORJ 620 zvýšit 0 Kč 3.076.000,—. Příjmy

i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá úřadu zajistit provedení

schváleného rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 4-0-0

135.3 Úpravy nájemní smlouvy - výběrové řízení. Předkládá: lng. M: Kosař, vedoucí OHSOM.

Usnesení rady: Rada nesouhlasí s žádostí paní S- c úpravu znění smlouvy. Hlasování

o usnesení: 4—0-0

135.4 Výpověď z nájemní smlouvy č. 190/2018 — zahrádka, na části pozemku parc. č. 393/3, díl

C. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o výpovědi

z nájemní smlouvy č. 190/2018 z části ozemku parc. č. 393/3, DÍL C o výměře 300 m2, k.ú. Sedlec,

zahrádka s paní M-Šův tříměsíční výpovědní lhůtě k 31.12.2021. Rada ukládá

OHSOM vypořádat formální náležitosti ukončení nájmu a na příští jednání připravit záměr na

pronájem uvedené zahrádky od 1. 1. 2022. Hlasování o usnesení: 4-0—0

135.5 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 182/2020 — TDI stavby „Rekonstrukce kaple svatého

Václava“ a stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. P lada: MgA. J. Navrátilová,

  

     podpis ověřovatelů: \ .........................

podpis starosty MC: -----------------------------



ref. Výstavby a veřejného prostoru. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se zněním dodatku

č. 2 sml. 182/2020, který upravuje předmět díla — snížení požadavků na výkon TDS stavby

„Rekonstrukce kaple svatého Václava“ a dále upravuje způsob stanovení odměny příkaznika za

dozor na stavbě „Rekonstrukce kaple svatého Václava" dle skutečně odpracovaných hodin ve výši

800 Kč/hod. bez DPH v předpokládaném rozsahu 10 hod. měsíčně a na stavbě „Zahrady se

hřbitovem u kaple sv. Václava" v plné výši 32.000 Kč/měsíc bez DPH. Rada pověřuje starostu

podpisem dodatku č. 2 sml. 182/2020. Hlasování o usnesení: 4—0-0

135.6 Zadávací dokumentace akce Restaurování maleb v kapli sv. Václava. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se zněním zadávací dokumentace pro

výběr dodavatele na akci „Restaurování vnitřních maleb v kapli sv. Václava" v předpokládaných

nákladech 3.148.500 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu zveřejněním výzvy na profilu zadavatele.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

135.7 Revize projektové dokumentace stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava.

Předkládá: MgA. J. Navrátilová. Usnesení rady: Rada po úpravách schvaluje cenovou nabídku za

projekční práce spojené s revizí PD (změna technologie stavebních objektů a zpracování rozpočtů)

na stavbu „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“ - s dodavatelem stávající

projektové dokumentace OBJEKTOR ARCHITEKTI, s.r.o., IČ: 08705895. Předpokládaná cena bude

55.000 Kč bez DPH. Termín: Revize PD - 2 týdny od objednání, kontrolní rozpočet - 4 týdny od

objednání. Rada pověřuje úřad objednáním prací. Hlasování o usnesení: 4-0-0

135.8 Vyhodnocení cenového průzkumu pro zhotovení přípojek v MČ Praha-Suchdol 2021.

Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace staveb. Usnesení rady: Rada na základě nejnižší cenové

nabídky souhlasí s výběrem společnosti MBM TRADE CZ, IČ: 25507222, pro zhotovení přípojek na

území MC Praha-Suchdol. Jedná se o následující přípojky: přeložka 5 přípojek spl. kanalizace v ul.

KStavebninám — k č.p. 591/26, 592/8, 954, 979, 814; přípojka vody pozemek č. parc. 393/3,

Kamýcká; přípojka elektro pozemek č. parc. 2269/3, Bažantní; přípojka vody pozemek č. parc.

2269/3, Bažantní; přípojka elektro a přípojka vody pro pozemek č. parc 2280/1; přípojka dešťové

kanalizace z areálu ZŠ. Celková cena prací je 1.906.359 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu, aby

připravil objednávku a pověřuje starostu podpisem této objednávky. Hlasování o usnesení: 4-0-0

135.9 Výběr dodavatele 14 lamp v areálu MŠ Gagarinova. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref.

realizace staveb. Usnesení rady: Rada souhlasí s výběrem společnosti ECOLED veřejné osvětlení

s.r.o., IČ: 29146411, pro výměnu 14 ks svítidel areálového osvětlení MŠ Gagarinova za LED svítidla

za celkovou cenu 51.135 Kč bez DPH. Současně rada souhlasí s nabídkou na výměnu poškozených

kabelů mezi lampami, předpokládaná cena výměny kabelů je do 30.000 Kč bez DPH (fakturovat se

bude podle skutečně provedených prací v jednotkových cenách dle rozpočtu). Rada ukládá OHSOM,

aby připravil objednávku prací a pověřuje starostu podpisem této objednávky. Hlasování o usnesení:

4-0—0

135.10 RO — změna rozpočtu roku 2021— převod mezi odpa ve výši 110 tis. Kč. Předkládá:

J. Štůla, ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se změnou čerpání rozpočtu na rok 2021 v celkové

výši 110 tis. Kč na realizaci výměny osvětlení a kabelů v areálu MŠ Gagarinova a v té souvislosti

schvaluje následující rozpočtové opatření: výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy

a pol. 5169—nákup ost. Služeb, ORJ 901, snížit 0 Kč 110.000,-;

odpa 3111 - předškolní zařízení a pol. 5171 — opravy a udržování, ORJ 412, zvýšit 0 Kč 110.000,-;

Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0—0

135.11 Projekt na doplnéni drobné zelené do zrekonstruovaných ulic na Budovci (Májová,

Lysolajská, Výjezdní). Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP. Rada MČ Praha-Suchdol na základě

provedeného výběru souhlasí se zadáním návrhu dodatečných úprav (doplnění drobné zeleně) do

již vydlážděných komunikací (část ulice Májová mezi ulicemi Budyňská a Osvobození, ulice Výjezdní

a ulice Lysolajská) včetně kladného projednání studie se silničním správním úřadem a dalšími

orgány u atelieru in-site lng. Mgr. Eva Jeníková, IČ 87361329, za cenu 140.000 Kč včetně DPH a

pověřuje úřad, aby tyto práce objednal. Hlasování o usnesení: 3-0-1

135.12 Akce Revitalizace plochy u BD Výhledy - umístěni dřevěného prvku (maják),

pokračování bodu 132.9. Předkládá: Ing. M. Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada na základě

doplnění podkladů souhlasí s realizací uměleckého pwku — majáku v místě revitalizované plochy

u BD Výhledy v celkové částce 93.275 Kč včetně DPH. Rada souhlasí s realizaci a montáží dřevěné

části panem Petrem Nepustilem, IČO 13831887 za nabídkovou cenu 55 000 Kč včetně DPH, dále

souhlasí se zadáním dodávky na klíč atypického gabionu společnosti Gabi y.cz lČ 2761999 za

nabídkovou cenu 33.275 Kč včetně DPH a pověřuje úřad, aby tyto práce objednal. Hlasování
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o usnesení: 4-0-0

135.13 Úklid komunikací a chodníků po rekonstrukcích a opravách. Předkládá: lng. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o provedených opravách a

rekonstrukcích povrchů ulic a o současné organizaci úklidu chodníků a komunikací. Rada ukládá

úřadu městské části zajistit v termínu do 15. 10. 2021 zpřesnění evidence provádění úklidu

vjednotlivých ulicích městské části včetně Horního Sedlce. Hlasování o usnesení: 4—0—0

135.14 Patrola ČZU — vyhodnocení za srpen. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

135.15 Poděkování panu Neradovi za vzornou údržbu hříště. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedouci

OHSOM. Usnesení rady: Rada děkuje panu N-zajeho dlouholetou pomoc MČ Praha—Suchdol

při dozorování a údržbě dětského hřiště Na Výhledech. Rada oceňuje zejména jeho spolehlivost a

pečlivost, s jakou vykonával svou práci po dobu šestnácti let bez jediné absence. Rada schvaluje

poskytnutí daru panu M-N-za uvedené zásluhy ve výši 7.500 Kč. Rada po úpravách

schvaluje darovací smlouvu. Hlasování o usnesení: 4-0-0

135.16 Prevence alkoholismu a užívání drog. Předkládá: Ing. Hrobská Mínáriková. Rada bere na

vědomí informaci o projednání aktuální situace spojené s užíváním návykových látek na území MČ

s Policii ČR, vč. opatření. Usnesení rady: Rada žádá Městskou policii, aby důsledně kontrolovala

dodržování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na vybraných veřejných místech. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

135.17 Aktualizace cenové mapy. Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

135.18 Poděkování za spolupráci v rámci XVI. Suchdolského (P)osvícení. Předkládá:

Z. Krumpholcová, vedoucí KC Půda. Usnesení rady: Rada děkuje pracovníkům údržby, SDH Praha—

Suchdol a Městské policii za spolupráci při organizaci akce - XVI. Suchdolské (P)osvícení, které

proběhlo v úterý 28. září na Suchdolském náměstí. Rada též děkuje za flétnové vystoupení souboru

Aulos, který pokračuje v tradici souboru, založeném v roce 1991 Václav Žilka na suchdolské škole.

Rada pověřuje starostu odesláním poděkování. Hlasování o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 9. 2021
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