
Program 143. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

1. prosince 2021

143.1 Vyhodnocení VŘ na dodavatele prací na akci „Restaurování vnitřních maleb vkapli sv.

Václava“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref, výstavby.

143.2 Smlouva o dílo na údržbu veřejné zeleně 2022. Pokračování bodu 130.18. Předkládá: Ing. Vik,

místostarosta.

143.3 Program 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol, pokračování bodu 141.9. Předkládá:

starosta.

143.4 Znak městské části. Předkládá: starosta.

143.5 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

143.6 Ocenění hasičů za činnost v JSDH Praha-Suchdol v roce 2021. Předkládá: starosta.

143.7 Stavba „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Véclava“ - ceny stavebních prací. Předkládá: Ing. Vik,

místostarosta.

143.8 Kalkulace ceny stočného pro rok 2022 — VaK Beroun. Předkládá: starosta.



ZÁPIS zE 143. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 1. PROSINCE 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. Vik, lng. Štěpánková

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

143.1 Vyhodnocení VŘ na dodavatele prací na akci „Restaurování vnitřních maleb v kapli sv.

Václava“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref, výstavby. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek vybrala jako dodavatele prací na akci

„Restaurování vnitřních maleb v kapli sv. Václava“ spol. Art Hard s.r.o., IC: 08489335, Rybná 716/24,

110 00 Praha 1 — Staré Mésto. Vybraný dodavatel nabídl nejnižší cenu 2.479.116 Kč bez DPH a

prokázal kvalifikaci. Rada ukládá úřadu zajistit splnění podmínek pro podpis smlouvy ze strany

zhotovitele a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada ukládá EO zařadit prostředky na

financování akce do návrhu výdajové části rozpočtu na rok 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.2 Smlouva o dilo na údržbu veřejné zeleně 2022. Pokračování bodu 130.18. Předkládá: lng.

Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že stávající smlouva na údržbu zeleně —

sečení travnatých ploch, úklid listí a odstraňování plevelů končí k 31.12.2021. Rada po úpravách,

s ohledem na dosavadní zkušenosti s poskytováním prací a služeb, souhlasí s uzavřením nové

jednoroční smlouvy od 1.1.2022 do 31.12.2022 s tím, že obchodní podmínky a povinnosti

zhotovitele a objednatele odpovídají i pro rok 2022 stávající smlouvě a jednotkové ceny

poskytovaných prací jsou zachovány ve stávající výši, rozsah prací je upřesněn podle aktuálních

požadavků OHSOM a KS. Celková smluvní cena prací pro rok 2022 je ve výši 645.653 Kč bez DPH.

Rada ukládá úřadu městské části neprodleně dopracovat přílohy smlouvy (situace sečení, úklidu

listí, likvidace plevelů) a předložit smlouvu k podpisu zhotoviteli a starostovi, kterého pověřuje

podpisem smlouvy. Rada ukládá EO zařadit prostředky na financování akce do návrhu výdajové

části rozpočtu na rok 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.3 Program 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol, pokračování bodu 141.9.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s doplněným programem 16. zasedání ZMC

Praha-Suchdol. Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.4 Znak městské části. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že MČ

používá znak, který nevypadá tak, jak byl předsedou poslanecké sněmovny PhDr. Milanem Uhde

v roce 1994 přidělen. Rozdíl je v počtu vlnek ve spodní části znaku. Rada žádá zastupitelstvo, aby na

16. zasedání projednalo žádostvo přidělení nového znaku městské části Praha-Suchdol dle blasonu,

který odpovídá znaku, který MC používá: „Vlnovitě dělený štít, v horním žerďovém poli dvě k sobě

přivrácené stříbrně labutě se zlatými pysky, v dolním modrém poli dvě stříbrné vlnitá břevna“.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.5 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada

odkládá na příště a ukládá úřadu městské části neprodleně doplnit podklady a předložit návrh na

řešení na příští jednání rady. Hlasování o usnesení: 5-0-0

143.6 Ocenění hasičů za činnost vJSDH Praha-Suchdol vroce 2021. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada schvaluje odměny členům Jednotky Sboru dobrovolných hasičů dle přiložené

tabulky v celkové výši 139.00Q Kč jako ocenění práce ve prospěch městské části na údržbě požární

techniky a za reprezentaci MC v roce 2021. Odměny budou poskytnuty ve formě peněžních darů

jednotlivým členům JSDH. Rada schvaluje vzor darovací smlouvy na uvedené dary. Rada ukládá

úřadu, aby připravil darovací smlouvy. Rada pověřuje starostu podpisy darovacích smluv. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

143.7 Stavba ,,Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ - ceny stavebních prací. Předkládá:

Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada s ohledem na metodický pokyn MMR ohledně

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



mimořádného nárůstu cen stavebních prací a materiálů v průběhu roku 2021 souhlasí s prověřením

souladu možného navýšení jednotkových cen stavebních prací u uvedené probíhající stavby s

uzavřenou smlouvou, ZZVZ, OZ, metodickým pokynem MMR a aktuální praxí a se zajištěním

příslušné úpravy zadávací dokumentace u připravovaných staveb. Rada s ohledem na předchozí

úspěšnou spolupráci ve věci veřejných zakázek souhlasí s objednáním právního posouzení včetně

doporučení dalšího postupu a úpravy zadávací dokumentace u kanceláře KLATOVSKYV & SVATON

advokátní kancelář, s.r.o., Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 — Dejvice, Ceská republika, IC: 06683941

za cenu 42.000 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu uvedené právní služby objednat a pověřuje

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

143.8 Kalkulace ceny stočného pro rok 2022 - VaK Beroun. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí a ukládá úřadu zaslat provozovateli referenční cenu stočného pro oblast napojenou na COV

Roztoky pro rok 2022.

Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 2. 12. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


