
Program 162. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

13. dubna 2022

162.1 RO - Navýšení rozpočtu roku 2022 o účelovou neinvestiční. dotaci ve výši 27.600 Kč v rámci

„Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízení pro

rok 2022“. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

162.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 - ponechání účelových prostředků v celkové výši 57.716.811,66

Kč. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

162.3 Vyúčtování služeb v BD Stehlíkova - dohoda o narovnání s TESPO RAC spol. s r.o. Jednání se

zúčastní JUDr. Jehne. Předkládá: Ing.M. Kosař, vedoucí OHSOM.

162.4 Vyúčtování služeb v BD Stehlíkova - dohoda o narovnání. Jednání se zúčastní JUDr. Jehne.

Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

162.5 Dodatek č. 3 smlouvy č. 1/2021 na realizaci stavby Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava.

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

162.6 Studie rozvoje Suchdola 2035 - zadání. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

162.7 MŠ Gagarinova — havarijní stav střechy. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

162.8 Zaslání neinvestičního příspěvku na provoz hřbitova v Úněticích. Předkládá: J. Štůlá, vedoucí EO.

162.9 Výstava - Z historie řemesel a živností na Suchdole. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

162.10 Evaluace návrhů a hlasování - participativní rozpočet 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí

KCP.

162.11 Vyhodnocení nabídek ha výkon funkce TDS a koordinátora BOZP na akci „výstavba BD

Kamýcká 684“. Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

162.12 Pomoc obyvatelúm Ukrajiny. Předkládá: starosta.

162.13 Vyhodnocení nabídek elektro rekonstrukce bytů. Předkládá: Ing.M. Kosař, vedoucí OHSOM.

162.14 Parkování v ulici U Kruhovky. Předkládá: starosta.

162.15 Žádost hlavnímu městu Praha 0 svěření nebo výpůjčku pozemku parc.č. 1627/82, k.ú. Suchdol.

Předkládá: starosta.

162.16 Beseda s občany. Předkládá: starosta.

162.17 Vítání nových občanú. Předkládá: V. Štěpánková, místostarostka.



ZÁPIS sz 162. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 13. DUBNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánkova- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobska Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánkova, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.10 hod.

162.1 RO - Navýšení rozpočtu roku 2022 o účelovou neinvestiční. dotaci ve výši 27.600 Kč

vrámci „Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a

školských zařízení pro rok 2022“. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2022 o neinvestiční dotaci pro ZŠ M. Alše ve výši 27.600 Kč

z grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních

pro rok 2022 na projekt Bloky všeobecné primární prevence doplňující třídnické hodiny. Rada v té

souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl.

fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — neinv. převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, ORJ 412, UZ 115, zvýšit 0 Kč 27.600,-; výdajová strana: odpa 3113 —

zakl. školy a pol. 5336 — neinvestiční transfery zřízeným příspěv. org. (ZŠ), UZ 115, ORJ 412, zvýšit

0 Kč 27.600,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3021. Příjmy i výdaje budou označeny

UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Finanční vypořádání dotace bude probíhat dle grantových

podmínek uvedených v usnesení RHMP č. 2272 ze dne 20. 9. 2021, ze kterých vyplývá, že termín

vracení nevyčerpaných finančních prostředků je 30. 4. 2023. Rada ukládá úřadu provést schválené

rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.2 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 - ponechání účelových prostředků vcelkové výši

57.716.811,66 Kč. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením

rozpočtu roku 2022 o ponechané nevyčerpané účelové fin. prostředky v celkové výši 57.716.811,66

Kč na níže uvedené akce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

Výše ,

ORG Názevakce ffgnšggfpegckhů (355%)

(v Kč) '

lNVESTlCNl—U290

81490 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava (rezerva 2021) 10 353 916,37 10 353,90

81559 Aplikace adap. Strategie do PD na rek. komunikaci 1 140 000,00 1 140,00

81571 Dovybaveni JSDH Suchdol — CAS 30 7 904 410,00 7 904,40

81579 Dovybaveni JSDH Suchdol 1 800 000,00 1 800,00

80921 youj'gišunkční hala u ZS s venkovním Sportovištěm (rezerva 2 589 530,90 2 589,50

81185 TV Suchdol — etapa 005 Budovec 4 144 222,40 4 144,20

81186 TV Suchdol — etapa 009 Starý Suchdol 3 637 000,00 3 637,00

80977 Stoka splaškové kanalizace Na Mírách 605 170,49 605,20

81490 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava (rezerva 2020) 1 051 774,50 1 051,80

80875 Výstavba bytového domu Kamýcká 684 23 645 787,00 23 645,80

NEINVESTIČNÍ—ÚZ118

' Podpora implementace akumulace dešťových vod 845 000,00 845,00    
 

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



2

Rada ukládá úřadu zařadit fin. prostředky do rozpočtu r. 2022 dle pokynu MHMP. Úprava rozpočtu

bude provedena pod číslem 3015, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního

vypořádání za rok 2022 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG

dle metodiky MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.3 Vyúčtování služeb v BD Stehlíkova - dohoda o narovnání s TESPO RAC spol. s r.o.

Jednání se zúčastní JUDr. Jehne. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá na

příště.

162.4 Vyúčtování služeb v BD Stehlíkova - dohoda o narovnéni. Jednání se zúčastní

JUDr. Jehne. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada na základě právního rozboru AK

Jehne, Vodák & partneři schvaluje Dohodu o narovnání mezi MČ Praha-Suchdol a nájemkyněmi,

paní Ivanou Matějkovou a Irenou Hájkovou, obě trvale bytem: Stehlíkova 930, Praha-Suchdol, a

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

162.5 Dodatek č. 3 smlouvy č. 1/2021 na realizaci stavby Zahrady se hřbitovem u kaple

sv. Václava. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po úpravách

souhlasí se zněním dodatku č. 3 sml. 001/2021, který upřesňuje předmět, cenu díla a délku doby

výstavby u stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Celková cena za dílo bez DPH

stanovená smlouvou o dílo a dodatkem smlouvy č. 1 a č. 2 se zvyšuje tímto dodatkem č. 3

o 1.663.545,36 Kč na 19.086.988,32 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3

sml. 001/2021. Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.6 Studie rozvoje Suchdola 2035 - zadání. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Rada bere na

vědomí pracovní návrh zadání studie Studie rozvoje Suchdola r. 2035 a odkládá na příště.

162.7 MŠ Gagarinova — havarijní stav střechy. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí havarijní stav střechy původních pavilonů školky v důsledku silného větru, který

byl provizorně vyřešen spol. Amika First, s.r.o. zakrytím ploch s chybějící krytinou. Rada ukládá úřadu

městské části:

- neprodleně objednat u spol. Amika First, s.r.o. odstranění havarijního stavu a následné zajištění

střechy proti protečení s trvanlivostí min. 1 rok do doby celkové rekonstrukce střechy. Cena prací bude

stanovena na základě výkazu dodaného materiálu a doby provádění prací, „

- připravit rozpočtové opatření na zajištění prostředků na opravy střechy v MS

- současně s prováděním dočasné opravy zajistit celkový průzkum nosných konstrukcí střechy —

únosnost, stav,

- na základě výsledku průzkumu neprodleně provést výběr zhotovitele PD na opravu/rekonstrukci

střechy s možností instalace solárního zařízení na úsporu energií s využitím dotačních programů.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.8 Zaslání neinvestičního příspěvku na provoz hřbitova v Unéticich. Předkládá: J. Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se zasláním neinvestičního transferu (příspěvku

navýšeného o inflaci za předchozí období) ve výši 66.218 Kč obci Únětice dle dohody o spolupráci

při provozování veřejného pohřebiště. Rada ukládá úřadu příspěvek zaslat na účet obce Unětice.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.9 Výstava — Z historie řemesel a živností na Suchdole. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí

KCP. Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním výstavy „Z historie živnosti a řemesel na

Suchdole“ v Alšově kabinetu v termínu od 7. 6. do 31. 8. 2022. Výstavu připraví členové Spolku

historie Suchdola, z. 3. Rada pověřuje vedoucí KC Půda organizací výstavy. Hlasování o usnesení:

5-0-0

162.10 Evaluace návrhů a hlasování - participativní rozpočet 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že v participativním rozpočtu 2022 bylo přijato

celkem 8 žádostí. Všechny projekty lze postoupit do hlasování, které se uskuteční od 20. dubna do

16. května 2022. Hlasovat mohou občané s trvalým pobytem v městské části Praha-Suchdol starší

15-ti let a mohou dát hlas maximálně 3 návrhům. Rada pověřuje starostu, aby zažádal pro

organizaci hlasování o výpis z rejstříku obyvatel o seznam občanů narozených před 17. 5. 2007, a to

vč. cizinců s trvalým pobytem v městské části. Hlasování o usnesení: 5-0-0

162.11 Vyhodnocení nabídek na výkon funkce TDS a koordinátora BOZP na akci „výstavba

BD Kamýcká 684“. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada na

základě hodnocení předložených nabídek vybrala spol. Krodus, s.r.o., IČ: 24125181 pro výkon

technického dozoru stavby (TDS) a koordinátora BOZP na akci Výstavba BD Kamýcká 684. Měsíční

cena výkonu TDS je 43.875 Kč bez DPH, cena za vytvoření plánu BOZP je 2.310 Kč bez DPH a

měsíční cena za výkon koordinátora BOZP je 11.000 Kč bez DPH. Rada souhlasí s navrženou

smlouvou o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby a pověřuje starostu po úpravách podpisem této

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



Po projednání bodu 162.11 jednání opustila Ing. Lněničková.

162.12 Pomoc obyvatelům Ukrajiny. Předkládá: starosta. Rada bere informace na vědomí.

162.13 Vyhodnocení nabídek elektro rekonstrukce bytů. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada na základě předloženého hodnocení nabídek vybírá cenově

nejvýhodnější, nabídku na rekonstrukci elektroinstalace v bytech ve správě MC Praha-Suchdol,

pana Tomáše Papírníka, IČ: 49222325, který nabídl cenu 72.500 Kč bez DPH. Rada ukládá

OHSOM, aby seznámil účastníky soutěže s výsledkem výběru a zajistil rekonstrukci

elektroinstalace.v případných volných bytech.. Hlasování o usnesení: 4-0-0 ,

162.14 Parkování v ulici U Kruhovky. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada žádá KURI

o projednání problematiky parkování v ul. U Kruhovky. Hlasování o usnesení: 4-0-0

162.15 Žádost hlavnímu městu Praha 0 výpůjčku pozemku parc.č. 1627/82, k.ú. Suchdol.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje žádost městské části Praha-Suchdol o výpůjčku

uvedeného pozemku. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání žádosti na HMP. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

162.16 Beseda s občany. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje konání besedy

s občany „Suchdol v roce 2035“ ve středu 18. května od 19 hodin a ukládá úřadu zveřejnit informaci

v Mozaice, na webu i facebooku městské části a v aplikaci MojeObec. Hlasování o usnesení: 4-0-0

162.17 Vítání nových občanů. Předkládá: V. Štěpánková, místostarostka. Usnesení rady: Rada

schvaluje organizaci Vítání nových občanů ve středu 11. května od 19 hodin. Rada pověřuje starostu,

aby zažádal o výpis z rejstříku obyvatel o seznam občanů, kteří se na Suchdol přistěhovali v letech

2020-2021, kdy nebylo možno z důvodu epidemie setkání bezpečně organizovat. Hlasování

o usnesení: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 18.55 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 4. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


