
Program 158. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

23. března 2022

158.1 BD Kamýcká 684 — vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby. Předkládá: Ing. Č.

Mudruňka, ref. realizace investic.

158.2 Zřízení služebnosti ve prospěch CETIN a.s. na pozemku parc.č. 2391 v k.ú. Suchdol pro

umístění rozvaděče. Předkládá: Ing. M. Kosař,vedoucí OHSOM.

158.3 Zřízení služebnosti ve prospěch T-Mobile a.s. pro optické sítě. Předkládá: Ing. M. Kosař,vedoucí

OHSOM.

158.4 Uprchlíci z Ukrajiny. Jednání se od 17.00 hod zúčastní ředitelé škol. Předkládá: starosta.

158.5 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá: J. Motejzíková, asistentka starosty.

158.6 Žádost o podporu vydání publikace „Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy aneb co vše

se může stát o prázdninách“. Předkládá: starosta.

158.7 Výstava obrazů Bely Schenkově v Alšově kabinetu. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

158.8 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — pokračování přípravy akce. Předkládá:

starosta.

158.9 Kanalizace Na Mírách - realizace akce. Předkládá: starosta.

158.10 Přípojky inženýrských sítí - realizace akce. Předkládá: starosta.

158.11 Vodovod Na Rybářce - realizace akce. Předkládá: starosta. Předkládá: starosta.

158.12 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — stavba. Předkládá: starosta.

158.13 Vyřazení opotřebeněho majetku JSDH. Předkládá: M. Hejzlarová, ref. správy majetku.

158.14 Program 18. zasedání ZMČ Praha-Suchdol - doplnění. Předkládá: starosta.

158.15 RO - vrácení fin. prostředků ze st. rozpočtu MŠMT z akce EU-Šablony ||. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO.



ZÁPIS ZE 158. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 23. BŘEZNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Petr Hejl

Zasedání bylo zahájeno v 16:25 hod.

158.1 BD Kamýcká 684 — vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby. Předkládá: Ing.

C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Ráda na základě doporučení komise na

hodnocení nabídek výběrového řízení na dodavatele stavby „Bytový dům Kamýcká 684“ vybrala jako

dodavatele společnost ACG-Real s.r.o., IC: 27094359 za cenu 17.488.442,02 Kč bez DPH. Rada

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou společností po uplynutí odvolací lhůty

15 dní od zveřejnění výsledků výběrového řízení. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.2 Zřízení služebnosti ve prospěch CETIN a.s. na pozemku parc.č. 2391 v k.ú. Suchdol pro

umístění rozvaděče. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rvadá souhlasí se

zřízením služebnosti (věcného břemene) ve prospěch společnosti CETIN a.s. IC: 04084063 za

zastupitelstva. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.3 Zřízení služebnosti ve prospěch T-Mobile a.s. pro optické sítě. Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Ráda souhlasí se zřízením služebnosti (věcného břemene) ve

prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IC: 6494969681, za jednorázovou odměnu ve

výši 167.500,- Kč bez DPH a žádá o projednání tohoto bodu na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.4 Uprchlici z Ukrajiny. Jednání se zúčastnili ředitelé škol. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí navýšení počtu dětí z Ukrajiny v základní škole a nutnost vytvoření 3.

adaptační skupiny a přijetí dvou nových zaměstnanců. Ráda s ohledem na navýšení počtu dětí

souhlasí se zřízením 3. adaptační skupiny a s úhradou nákladů na 2 další zaměstnance v

předpokládaném rozsahu 2 x 8 hodin denně od pondělí do pátku až do doby vyřešení financování

zaměstnanců zajišťujícíchv provoz adaptačních skupin ze státního rozpočtu. Na základě jednání,

které proběhlo 21.33. na CZU, byla domluvena možnost doplnění dětské skupiny pro předškolní

ukrajinské děti na CZU dětmi ubytovanými v ostatních částech Suchdola. Rada souhlasí s úhradou

obědů předškolních ukrajinských dětí ubytovaných v MC mimo CZU. Cena oběda pro dítě činí 35

Kč. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.5 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2022. Předkládá: J. Motejzíková, asistentka

starosty. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí, že do grantového programu MC pro rok 2022 se

přihlásilo celkem 11 žadatelů a celkem bylo podáno 13 žádostí. Rada jmenuje následující členy

komise na posouzení grantových žádostí: Ludmila Knappová, Petr Hořejš, Stěpán Tichý, Pavel

Kuchař, Alena Hájková, Milada Tomková a Lucie Oppitzová. Rada ukládá Ludmile Knappové zajistit

projednání žádostí grantovou komisí do 12. 04. 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.6 Žádost o podporu vydání publikace „Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy

aneb co vše se může stát o prázdninách“. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada vzhledem

k finančně náročnému období neposkytne podporu vydání publikace. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.7 Výstava obrazů Bely Schenkové v Alšově kabinetu. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí

KCP. Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním výstavy OBRAZY BELA SCHENKOVA v Alšově

kabinetu v termínu od 5. dubna do 27. května 2022. Rada pověřuje vedoucí KC Půda zajištěním

výstavy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.8 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ - pokračování přípravy akce.

Předkládá: starosta. Ráda bere na vědomí stav přípravy stavby.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



158.9 Kanalizace Na Mírách - realizace akce. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

s realizací akce a žádá zastupitelstvo o projednání stavby. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.10 Přípojky inženýrských sítí - realizace akce. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s realizací akce a žádá zastupitelstvo o projednání stavby. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.11 Vodovod Na Rybářce - realizace akce. Předkládá: starosta. Předkládá: starosta. Rada

souhlasí s realizací akce a žádá zastupitelstvo o projednání stavby. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.12 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — stavba. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí stav realizace akce.

158.13 Vyřazení opotřebeného majetku JSDH. Předkládá: M. Hejzlarová, ref. správy majetku.

Usnesení rady: Rada schvaluje vyřazení následujícího majetku v užívání JSDH Praha-Suchdol:

- plovoucího motorového čerpadla AQUAFAST, pořízeného v roce 2005 za cenu 59.353 Kč z důvodu

poruchy, celkového opotřebení a nerentabilní případné opravy.

- elektrocentrály, pořízené v roce 2003 za cenu 54.278, - Kč z důvodu časté poruchovosti a

nevyhovujici výkonnosti.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.14 Program 18. zasedání ZMČ Praha-Suchdol — doplnění. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada schvaluje doplněný program 18. zasedání ZMČ Praha-Suchdol a doporučuje

zastupitelstvu jej projednat. Hlasování o usnesení: 5-0-0

158.15 RO - vrácení fin. prostředků ze st. rozpočtu MŠMT z akce EU-Šablony ||. Předkládá: J.

Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada schvaluje úpravu rozpočtu r. 2022 o vratku neinv. dotace

ve výši 11,4 tis. Kč takto: Příjmová strana: odpa 3111 — mateřské školy a pol. 2229 — ostatní přijaté

vratky transferů a podobné příjmy, UZ 33063, Orj 412, ORG 15111 zvýšit 0 Kč 5.600,-; odpa 3113 —

základní školy a pol. 2229 — ostatni přijaté vratky transferů a podobné příjmy, UZ 33063, Orj 412, ORG

15055 zvýšit 0 Kč 4.800,-; výdajová strana : odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní

úrovně a pol. 5347 — převody mezi statutárními městy, UZ 33063, ORG 15055 zvýšit 0 Kč 4.800,-;

odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 5347 — převody mezi statutárními

městy, UZ 33063, ORG 15111 zvýšit 0 Kč 5.600,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem

8011. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá úřadu

provést schválenou úprav rozpočtu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19:10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 23. 03. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


