
Program 145. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

15. prosince 2021

145.1 RO — financování participativního rozpočtu, převod mezi odd § Předkládá: J. Štůla, vedoucí

OHSOM.

145.2 Finanční plán. Předkládá: starosta.

145.3 RO - navýšení rozpočtu roku 2021 o částku 355 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí OHSOM.

145.4 RO — financování oprav dětských hřišť ve výši 240 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí OHSOM.

145.5 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá: starosta.

145.6 Stavba „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — dodatek č. 2 smlouvy č. 1/2021“.

Pokračování bodu 145.4. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref, výstavby.

145.7 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 143.5. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM.

145.8 Výběr dodavatele přívěsu pro přepravu technických prostředků požární ochrany — čerpání

vody. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

145.9 Zadání projektové dokumentace Rekonstrukce Suchdolského náměstí. Předkládá: starosta

145.10 Termíny zasedání rady. Předkládá: starosta

145.11 Žádost o umístění zpomalovacích retarděrů v ul. Na Rybářce. Předkládá: starosta.

145.12 Nabídky instalace nabíječek pro elektroauta. Předkládá: starosta.

145.13 Selský trh — změna doby provozování. Předkládá: Ing. Martina Doubková.

145.14 Termíny jednání KURI. Předkládá: starosta.

145.15 žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2, Stehlíkova 928 dohodou, p. w-Předkládá:

H. Felgrová, ref. BH.

145.16 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s přijímáním darů na rok 2021. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

1453.17 Participativni rozpočet - dohoda o uložení herního prvku vodní hřiště. Předkládá: lng.

V. Stěpánková.

145.18 Výběr dodavatele dálkově ovládaných vodoměrů. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

145.19 Podpora akumulace dešťových vod. Předkládá: starosta.

145.20 Příkazní smlouva č. 219/2021 o zajištění rozúčtování nákladů a služeb. Pokračování bodu 140.3.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

145.21 Poděkování mobilnímu očkovacímu týmu ÚVN Praha. Předkládá: starosta.

145.22 Návrh dodatku smluv o výpůjčce prostor KCP. Předkládá: starosta



ZÁPIS sz 145. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 15. 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 ve 16.20 hod.

145.1 RO — financování participativního rozpočtu, převod mezi odd §. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s následující změnou čerpání rozpočtu na rok 2021 v

celkové výši 220 tis. Kč v souvislosti s financováním vybudování psího hřiště z participativního

rozpočtu: výdajová strana: odpa 6171 — činnost místní správy a pol. 6121 — budovy haly a stavby, ORJ

901, snížit 0 Kč 220.000,-; odpa 3429 — ostatni zájmová činnost a rekreace a pol. 5137 — drobný dl.

hmotný majetek, ORJ 420, zvýšit 0 Kč 135.000,-; odpa 3429 — ostatní zájmová činnost a rekreace a

pol. 5139 — nákup materiálu j.n., ORJ 420, zvýšit 0 Kč 28.000,-; odpa 3429 — ostatní zájmová činnost a

rekreace a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 420, zvýšit 0 Kč 57.000,-. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá EO zajistit provedení schválené změny

rozpočtu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

145.2 Finanční plán. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ravda trvá na usnesení 134.9 a ukládá

OHSOM sumarizovat příjmy a výdaje ve finančním plánu VHC na rok 2021 a 2022 a předložit na

jednání rady dne 20.12.2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

145.3 RO - navýšení rozpočtu roku 2021 o částku 355 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na rok 2021 o neinvestiční transfer z projektu

SMACKER v celkové výši 355 tis. Kč (volné prostředky, které vznikly předfinancováním projektu

SMACKER v roce 2020 a 2021 z rozpočtu městské části). Rada v této souvislosti schvaluje

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

mezinár. institucí, ORJ 301, zvýšit 0 Kč 355.000,-; výdajová strana: odpa 2291 — mezinárodní

spolupráce v dopravě a pol. 5021 — ostatní os. výdaje, ORJ 301, zvýšit 0 Kč 110.000,-; 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 90.000,-; odpa 2291 — mezinárodní spolupráce v

dopravě a pol. 5032 — povinné pojistné na veřejné zdravotnictví, ORJ 301 zvýšit 0 Kč 25.000,-; odpa

2291 — mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5164 — nájemné, ORJ 301, zvýšit 0 Kč 5.000,-; odpa

2291 — mezinárodní spolupráce v dopravě a pol. 5194 — věcné dary, ORJ 301, zvýšit 0 Kč 50.000,-;

odpa 2221 — provoz veřejné silniční dopravy a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 354 zvýšit 0 Kč

30.000,-; odpa 2229 — ostatni záležitosti v silniční dopravě a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 354,

zvýšit 0 Kč 25.000,-; odpa 3900 — ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo a pol. 5492 —

dary obyvatelstvu, ORJ 201, zvýšit 0 Kč 20.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Rada ukládá EO zajistit provedení schváleného rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení: 4-0-1

145.4 RO - financování oprav dětských hřišť ve výši 240 tis. Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí

EO. Usnesení rady: Rada souhlasí 3 následující změnou čerpání rozpočtu na rok 2021 v celkové

výši 240 tis. Kč v souvislosti s financováním opravy dětských hřišť: výdajová strana: odpa 6171 —

činnost místní správy a pol. 5169 — nákup ost. služeb, ORJ 901, snížit 0 Kč 240.000,-; odpa 3421 —

využití volného času dětí a mládeže a pol. 5137 — drobný dI. hmotný majetek, ORJ 420, zvýšit 0 Kč

127.000,-; odpa 3421 — využití volného času dětí a mládeže a pol. 5139 — nákup materiálu j.n., ORJ

420, zvýšit 0 Kč 56.000,-; odpa 3421 — využití volného času dětí a mládeže a pol. 5169 — nákup ost.

služeb, ORJ 420, zvýšit 0 Kč 25.000,-; odpa 3421 — využití volného času dětí a mládeže a pol. 5171 —

opravy a udržování, ORJ 420, zvýšit 0 Kč 32.000,-. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Rada ukládá EO zajistit provedení schválené změny rozpočtu. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



145.5 Rozpočet Mč Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

145.6 Stavba „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — dodatek č. 2 smlouvy č. 112021“.

Pokračování bodu 145.4. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref, výstavby. Usnesení rady: Rada po

úpravách souhlasí se zněním dodatku č. 2 sml. 001/2021, který upravuje předmět a cenu díla stavby

„Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Celková cena za dílo bez DPH stanovená smlouvou o

dílo a dodatkem smlouvy č. 1 se zvyšuje dodatkem č. 2 o 174.217,03 Kč na 17.423.467,02 Kč bez

DPH. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 sml. 001/2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

145.7 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 143.5. Předkládá: |ng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Rada bere na vědomí.

145.8 Výběr dodavatele přívěsu pro přepravu technických prostředků požární ochrany —

čerpání vody. Předkládá: |ng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá ná příště.

145.9 Zadání projektové dokumentace Rekonstrukce Suchdolského náměstí, Praha-Suchdol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda souhlasí s objednáním FAZE 1.2 — STUDIE —

DOPRACOVÁNÍ - do úrovně podkladu pro projekt pro stavební povolení, na akci ,,TV Suchdol -

etapa 005 Budovec, rekonstrukce komunikací“ od dodavatele lng. et Mgr. Evy Jeníkově, krajinářská

architektura, IČ: 87361329, K Horoměřicúm 632/7, 165 00 Praha-Suchdol. Cena za dopracování

studie dle cenové nabídky je 102.500 Kč, termín zpracování 31.1.2021, dopracování studie bude

předloženo v elektronické á tištěné podobě. Ráda ukládá úřadu městské části připravit objednávku a

pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usneseni: 4-0-1

145.10 Terminy zasedání rady. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda schvaluje termíny dalších

jednání rady: pondělí 20. 12. 2021, středa 5. 1. 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

145.11 Žádost o umístění zpomalovacích retardérů v ul. Na Rybářce. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí.

145.12 Nabídky instalace nabíječek pro elektroauta. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

145.13 Selský trh - změna doby provozování. Předkládá: Ing. Martina Doubková. Usnesení rady:

Rada souhlasí s přerušením provozu Selského trhu na Brandejsově náměstí po dobu zimních

měsíců 2022 a stanovuje začátek trhů na 10. března 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0 ,

145.14 Terminy jednání KURI. Předkládá: stárostá. Usnesení rady: Rada revokuje termíny KURI

stanovené v usnesení č. 144.17 ze dne 8. 12. 2021 a schvaluje následující termíny jednání KURI

v 1. pololetí 2022: 17.1., 28.2, 28.3., 25.4., 30.5., 27.6. Hlasování o usnesení: 5-0-0

145.15 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2, Stehlíkova 928 dohodou, pan V-

W-Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady: Rada souhlasí s ukončením nájemní

smlouvy na byt č. 2, ul. Stehlíkova 928 s panemV-_zvážných zdravotních důvodů

dohodou ke dni 31. 12. 2021. Rada ukládá úřadu vypořádat náležitosti spojené s ukončením nájmu

bytu a neprodleně připravit rekonstrukci bytu. Ráda ukládá aktualizovat nájemní smlouvy s ohledem

na sankce za nedodání vyúčtování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

145.16 Žádost ZŠ M. Alše o souhlas s přijímáním darů. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Ráda souhlasí s přijímáním finančních darů do výše 150.00 Kč poskytnutých v roce

2021 příspěvkové organizaci Základní škola Mikoláše Alše. Ráda souhlasí s přijímáním finančních

darů do výše 200.000 Kč poskytnutých v roce 2022 příspěvkové organizaci Základní škola Mikoláše

Alše. Hlasování o usnesení: 5-0-0

145.17 Participativni rozpočet- dohoda o uložení herního prvku vodní hřiště. Předkládá: lng. V.

Štěpánková. Usnesení rady: Rada souhlasí s dohodou o uskladnění nového vodního herního prvku

— koryta pro hru s vodou v rámci participativního rozpočtu 2021 — trumf Vodní hřiště u výrobce firmy

Flora servis s.r.o., IČ 28341627. Cena objednaného prvku v částce 86.636 Kč bude uhrazena v roce

2021, s ohledem na nadcházející zimní období, kdy by nemohl být prvek využíván, rada souhlasí

s instalací na již připraveném místě s podzemní nádrží na komunitní zahradě na jaře 2022. Rada

pověřuje starostu podpisem dohody. Hlasování o usneseni: 5-0-0

145.18 Výběr dodavatele dálkově ovládaných vodoměrů. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada na základě nabídek podaných v rámci výběru dodavatele na nákup a

instalaci dálkově ovládaných vodoměrů pro bytové domy ve správě MČ Praha-Suchdol vybírá firmu

EGÚ Praha Engeneering a.s. IČ 25663399, sídlem Podnikatelská 539, 190 11, Praha 9 za konečnou

cenu zakázky v hodnotě 137.700 Kč bez DPH, která při zohlednění požadované každoroční platby

ukládá OHSOM předložit návrh smlouvy na instalaci vodoměrů Hlasování o usnesení: 5-0-0

145.19 Podpora akumulace dešťových vod. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

s rozšířením podpory v rámci programu „Podpora akumulace dešťových vod“, jehož záměrem je

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



podpořit zájem občanů Suchdola o vybudování akumulačních nádrží na jímání dešťové vody ze

střech nemovitostí s využitím dotačního programu Nova’ zelená úsporám (vvýzva č; 1/2021),

podoblast D.3 - Dešt'ovka, který je vyhlášen Státním fondem životního prostředí CR (SFZP). Cílem

programu je omezení odtoku dešťových vod ze střech a zpevněných ploch nemovitostí po

komunikacích nebo do systému splaškové kanalizace.

Podmínky programu:

1) Podpora se týká stávajících zkolaudovaných nemovitostí na území městské části Praha-Suchdol.

2) Podpora je podmíněna účastí žadatele v dotačním programu Nova’ zelená úsporám (výzva č.

1/202 1), podoblast D.3 - Dešťovka

3) Městská část poskytne příspěvek majiteli nemovitosti ve výši 5.000 Kč po doložení Akceptace

žádosti o podporu ze SFŽP z dotačního programu Nova’ zelená úsporám - Dešťovká.

4) Městská část poskytne příspěvek majiteli nemovitosti ve výši 10 OOO,- Kč po doložení rozhodnutí

ministra o poskytnutí podpory ze SFŽP z dotačního programu Nová zelená úsporám - Dešťovka.

Rada ukládá starostovi zveřejnit program a podmínky poskytnutí podpory a technické pomoci

z prostředků získaných v rámci programu HMP „Podpora implementace akumulace dešťových vod“

Hlasování o usnesení: 5-0-0

145.20 Příkazní smlouva č. 219/2021 o zajištění rozúčtování nákladů a služeb. Pokračování

bodu 140.3. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje návrh Příkazní smlouvy o zajištění rozúčtování nákladů a služeb č. 219/2021 s firmou K.O.

Poradenství, s.r.o., IČ 25104331, se sídlem Čajkovského 950/19, 500 09 Hradec Králové a pověřuje

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

145.21 Poděkování mobilnímu očkovacímu týmu ÚVN Praha. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada děkuje mobilnímu očkovacímu týmu ÚVN Praha za profesionální zvládnutí a skvělou spolupráci

při očkování posilovacími dávkami, kdy 4. listopadu bylo naočkováno 126 a 15. „prosince 282 osob.

Rada pověřuje starostu, aby zaslal poděkování ÚVN. Rada dále děkuje lng. Stěpánkové a týmu

dobrovolnic za organizaci očkování. Hlasování o usnesení: 4-0-1

145.22 Návrh dodatku smluv o výpůjčce prostor KCP. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí po úpravách s návrhem dodatku smlouvy o výpůjčce prostor KCP, který stanovuje podmínky

pro úhradu provozních nákladů (energie, úklid, ...) výpůjčitelem. Rada pověřuje starostu podpisem

dodatků č. 1 smluv o výpůjčce s MK Rybička a ZUŠ Jana Hanuše z Prahy 6, Břevnova. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 12. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


